
Kolonie 
Obozy Młodzieżowe
Obozy Studenckie

• Hiszpania •
• Francja •
• Włochy •

• Chorwacja •
• Bułgaria •

• Grecja •
• Węgry •
• Austria •
• Anglia •

• Szwecja •
• Polska •

Lato 2016

Promocja!

Wcześniej=Taniej!

Nawet 150 PLN

zniżki dla jednej 

osoby!
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MORZE BAŁTYCKIE

Rewal OW Adria
Niechorze OW-K Haryzma
Pogorzelica OK-W Dziejba Leśna
Międzywodzie OK-W Bursztyn
Mrzeżyno OR-W FAMA-STA
Pogorzelica OW Manta
Dąbki OW Horyzont
Jastrzębia Góra Ośrodek Wczasowy
Nowęcin Pensjonat
Łeba OW Fregata
Władysławowo P. Junior/ Willa Komandorska

MAZURY, NIZINY, WYŻYNY, GÓRY

Olsztyn Hotel Manor
Spała OW Miś
Janów Lubelski Ośrodek Wypoczynkowy
Szklarska Poręba Pensjonat Pory Roku
Duszniki-Zdrój OW-R Stalowy Zdrój
Korbielów OW Darz Bór
Małe Ciche Willa Danusia
Solina OW Halicz
Muszyna DW Kolejarz
Węgorzewo ŻOS Róży Wiatrów
Węgorzewo ŻOS Róży Wiatrów

29
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39
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43

44
45
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58

Zobacz, gdzie zapraszamy Cię latem…

10/11
dni

10-16
dni

10
dni

150 
m.

12-18
18+

12-18

1,5 km. 900
m.

LEGENDA
W tym roku wprowadziliśmy w każdej ofercie piktogramy, które ułatwiają 

szybkie zapoznanie się z najważniejszymi jej aspektami: 

Impreza nadmorska, 
odległość od plaży

Impreza nad jeziorem, 
odległość od plaży

Impreza na nizinach,
wyżynach

Impreza w górach

Udogodnienia w ośrodku:
basen, klimatyzacja, sieć WiFi

Długość pobytu:
jeden wariant, dwa rodzaje turnusu, 

przedział terminów

Przedziały wiekowe 
uczestników

Najniższa cena 
imprezy

Zakwaterowanie Przejazd
autokarem

Przejazd
pociągiem

Przelot
samolotem

Wyżywienie

od 

995 

PLN

Włochy Rimini Hotel Marika 3*
Hiszpania Lloret de Mar Hotel Guitart Rosa 3*
Hiszpania Blanes Hotel Esplendid 3*
Hiszpania Lloret de Mar samolot Hotel Guitart Rosa 3*
Grecja Loutraki samolot Hotel Mantas 4*
Grecja Loutraki Hotel Mantas 4*
Grecja Skotina Beach Hotel Sintrivanis 2*
Bułgaria Złote Piaski Hotel Riva Park 3*
Bułgaria Złote Piaski Hotel Holiday Park 4*
Austria Ziemia Salzburska Hotel młodzieżowy
Włochy Marche i Rzym Centrum wakacyjne
Włochy Lombardia Hotel 3*
Włochy Północ-Południe Hotel Cassa Rossa 3*
Włochy Toskania i Rimini Hotel Magriv 3*
Chorwacja-Włochy Omisalij/ Rimini H. Adriatic 2*/ H. 2*/3*
Włochy Rimini Hotel Adler 3*
Bułgaria Złote Piaski Hotel Mak 4*
Francja Canet Plage Camping Mar Estang 3*
Francja Korsyka Porticcio-Ruppione Camping Le Sud 3*
Węgry Hajduszoboszlo Thermal Victoria 3*
Chorwacja Vela Luka Hotel 3*
Anglia Londyn i miasta Anglii Rodziny angielskie
Anglia Londyn Rodziny angielskie
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WCZESNA REZERWACJA, WCZEŚNIEJ = TANIEJ!

Organizatorami imprez zawartych w katalogu są: Watra Travel Sp. z o.o. w Lublinie, Hartcur Sp. z o.o. w Łodzi, Harctur Warszawa Sp. z o.o. w Warszawie
 

Watra Travel Sp. z o.o. z Lublina, NIP 712-25-06-738, REGON 

008418986 , nr KRS 0000186859. Spółka zarejestrowana 

w Rejestrze Organizatorów i Pośredników Turystycznych 

Województwa Lubelskiego nr wpisu 053. Spółka posiada 

gwarancję ubezpieczeniową turystyczną wydaną przez Signal 

Iduna Polska TU SA nr M 204786. Biuro jest członkiem Polskiej 

Izby Turystyki oraz Regionalnej Izby Turystyki w Lublinie.

Harctur Sp. z o.o. w Łodzi, NIP 725-001-17-87, REGON 

470678732, nr KRS 0000155054. Spółka zarejestrowana 

w Rejestrze Organizatorów i Pośredników Turystycznych 

Marszałka Województwa Łódzkiego nr wpisu 084. Spółka 

posiada gwarancję ubezpieczeniową turystyczną wydaną 

przez Signal Iduna Polska TU SA nr M 204747. Biuro jest 

członkiem Polskiej Izby Turystyki. 

Harctur Warszawa Sp. z o.o. w Warszawie, NIP 701-047-44-30, 

REGON 361126218 , nr KRS 0000549374. Spółka zarejestro-

wana w Rejestrze Organizatorów i Pośredników Turystycznych 

Marszałka Województwa Mazowieckiego nr wpisu 1616. 

Spółka posiada gwarancję ubezpieczeniową turystyczną 

wydaną przez Axa TUiR SA nr 02.150.112. Biuro jest członkiem 

Polskiej Izby Turystyki.

Witamy w kolejnym sezonie

Lato 2016!
Nadchodzą kolejne wakacje, czas więc pomyśleć 

jak miło i bezpiecznie spędzić wolny czas. My już 

o tym pomyśleliśmy! Zapraszamy do studiowa-

nia naszych ofert - przedstawiamy Wam tyle róż-

nych propozycji, że na pewno każdy znajdzie coś 

dla siebie! Wy - wybierzcie sobie miejsce, zapla-

nujcie wakacje, pakujcie walizki, umawiajcie się 

ze znajomymi na wspólne wyjazdy... My - doło-

żymy wszelkich starań, aby sprostać Waszym 

oczekiwaniom i zapewnić wam naprawdę uda-

ne, niezapomniane i bezpieczne wakacje! I etap 
do 01.03.2016 
150 zł ZNIŻKI!

II etap 
do 31.03.2016 
100 zł ZNIŻKI!

III etap 
do 30.04.2016 
50 zł ZNIŻKI!

Ilość miejsc w ofercie WCZEŚNIEJ = TANIEJ jest limitowana.Wybierz więc 
jak najwcześniej najlepszy termin i rezerwuj! Warunkiem otrzymania 
zniżki w ofercie Wcześniej = Taniej jest rezerwacja miejsca (podpisanie 
umowy zgłoszenie) w wyznaczonym czasie obowiązywania promocji oraz 
wpłata zaliczki. Promocją pełną objęte są oferty ze stron 4-15, 29-35, 38, 
50, 52-55. Promocją z wyłączeniem zniżki 150 zł są objęte oferty ze stron: 
16-18, 36-37, 39-41, 44-45, 48-49, 51.

Jeśli zbierzesz paczkę znajomych - również mamy dla Was zniżki! W przy-
padku rezerwacji grupowych, niezależnie od terminu założenia rezerwacji, 
proponujemy Wam zniżkę od 50 do 150 zł od osoby! Wysokość zniżki ustalana 
jest indywidualnie i uzależniona jest od liczebności Waszej grupki oraz ter-
minu rezerwacji. Dla Waszej grupki możemy również zorganizować wyjazd 
z każdego zakątka Polski! Oferty tej nie łączymy z promocją Wcześniej =Taniej

To się naprawdę opłaca! A poza tym... Z własną paczką znajomych 
jest o wiele, wiele fajniej na wakacjach!

MOBILNY DOSTĘP DO OFERTY
Zeskanuj kod!

Prześlij znajomym i razem 
wybierzcie wspólny wyjazd! 
Przeglądaj ofertę w Twoim 
mobilnym urządzeniu. Gdzie 
chcesz i kiedy chcesz! Tak 
będzie najprościej!

Jesteśmy zrzeszeni w Polskiej 
Izbie Turystyki

Twój agent:

SPECJALNA OFERTA DLA WYJAZDÓW GRUPOWYCH

Opublikowane w katalogu materiały i informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Wszystkie nazwy, fotografie i znaki firmowe lub towarowe występujące 

w katalogu należą do ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

Biuro Podróży WATRA TRAVEL Sp. z o.o.
20-016 Lublin, ul. Narutowicza 30
tel. 22 389 76 56,81 743 76 56
tel.kom. 726 06 56 66 fax 81 743 77 75
oraz ul.Lipowa 14, CH PLAZA (7 dni w tygodniu)
tel. 81 534 80 80, tel.kom. 506 366 344
e-mail:biuro@watra-travel.pl 
www.travel-young.pl
www.watra-travel.pl
facebook.com/watratravelyoung

Biuro Podróży HARCTUR WARSZAWA Sp. z o.o.
02–309 Warszawa, ul. Słupecka 1
(przy zbiegu ul. Grójeckiej i Pl. Narutowicza)
tel. 22 659 14 15, 22 225 33 20
fax 22 822 28 94
e-mail: bp@harctur.warszawa.pl 
www.harctur2016.pl
www.harctur.warszawa.pl
facebook.com/HarcturWarszawa

Biuro Podróży HARCTUR Sp. z o.o.
90-425 Łódź, ul. Piotrkowska 99
tel. 42 687 12 78, 42 687 13 49
fax 42 630 80 03
e-mail: biuro@harctur.pl
www.e-obozy.pl
www.harctur.pl
facebook.com/harctur
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Rimini
Włochy

10/11
dni

Włoskie Wakacje

najlepsze dyskoteki, 
Mirabilandia na 2 dni 

+ Wenecja!

Hotel *** MARIKA
bardzo dobrze położony, 
przyjemna atmosfera oraz 

dobre wyżywienie, położony ok. 150 
m. od plaży, w dzielnicy Miramare – 
najbardziej atrakcyjnej dzielnicy dla 
młodzieży, blisko dyskotek i klubów. Po-
koje 3,4,5 os. z łazienkami i TV (możliwe 
łóżka piętrowe). Na miejscu: restauracja, 
bar, sala TV, winda. Bezpłatne WIFI przy 
recepcji oraz na tarasie hotelu. Klimaty-
zacja dodatkowo płatna – ok. 10 euro/
pokój/doba. www.hotelmarika.it

Autokar o podwyższonym 
standardzie z WC, klimaty-
zacją, dvd/video.  Wyjazdy 

potwierdzone: z Katowic, Gliwic, Żor, Ja-
strzębia Zdroju – bez dopłat, Łodzi + 100 
zł, Warszawy + 100 zł, Piotrkowa Tryb. + 
80 zł, Częstochowy + 60 zł Krakowa + 80 
zł, Lublina + 120 zł, Puław + 110 zł. Wy-
jazdy do potwierdzenia (min. 4-6 uczest-
ników): z Radomia + 100 zł, Bielska-Białej 
+ 50 zł, Gdańska + 180 zł, Torunia + 160 
zł, Poznania + 140 zł, Wrocławia + 140 zł, 
Opola + 100 zł, Rzeszowa + 180 zł, Tarno-
wa + 160 zł, Cieszyna + 40 zł, Kielc + 80 zł. 
Rozkład jazdy na stronie www.

Trzy posiłki dziennie, pierwsze 
świadczenie – kolacja w dniu 
przyjazdu; ostatnie – śniadanie 

w dniu wyjazdu + prowiant na powrót 
(kuchnia włoska). W turnusach rozpoczy-
nających się od 21.08 – 2 posiłki dziennie.

12-18
18+

1. dzień: wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy, przejazd do Włoch przez Czechy, Austrię.
2. dzień: Spacer po Wenecji (należy posiadać 25€ na tramwaj wodny i opłatę wjazdową). Przyjazd do Rimini. 
Zakwaterowanie. Spacer po okolicy. Kolacja.
2 – 9/10. dzień: Pobyt w Rimini (8 nocy lub 7 nocy w terminach: 28.06-07.07 oraz po 21.08.) realizacja programu 
rekreacyjnego: plażowanie, rozgrywki w siatkówkę plażową, turniej badmintona, konkursy, animacje na plaży. 
Zwiedzanie historycznego centrum Rimini – Most Tyberiusza, Łuk Augusta, ruiny amfiteatru sięgające czasów 
rzymskich, dwa główne place miasta ze statuą papieża Pawła V, Zamek Sigismondo z XV w., Kościół Tiempio 
Malatestiano uznawany za arcydzieło włoskiego renesansu. Realizacja ewentualnego programu fakultatywnego. 
Dużą popularnością cieszą się najmodniejsze dyskoteki nad Adriatykiem: Altromondo – w stylu kosmicznym, 
Carnabi – 3 poziomowa dyskoteka, czy Baja Imperiale – jedna z największych w Europie. Przedostatniego dnia 
pobytu: Park Rozrywki – Mirabilandia (należy obligatoryjnie posiadać 30 euro). Pierwszy dzień super zabawy 
w jednym z największych Parków Rozrywki w Europie – bilet na 2 dni. Wewnątrz parku 7 stref tematycznych, 
44 atrakcje (karuzele, kolejki górskie itp.), 16 restauracji i barów, 12 sklepów. Dodatkowo organizowanych jest 
10 pokazów na żywo (przedstawienia, akrobacje), ogromne koło Diabelskiego Młynu o wysokości 90m, gigan-
tyczna kolejka górska Katun, spływ korytem rzecznym imitującym Rio Bravo.
9/10. dzień: Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Mirabilandii – drugi dzień zabawy na całego. 
Obiad w Mirabilandii. Wyjazd do Polski, przejazd przez Austrię, Czechy.
10/11. dzień: Powrót do Polski, przyjazd zgodnie z planowanym rozkładem jazdy.

Program Obozu

150 
m.

od 

995 

PLN

Program fakultatywny (min. 25 os. chętnych): 
Wycieczka do Rzymu – spacer z przewodnikiem – zwiedzanie: Plac i Bazylika św. Piotra, Coloseum, Forum Romanum, 
Schody Hiszpańskie, Panteon, Fontanna di Trevi, Kapitol, etc. – ok. 60 euro. Wycieczka do San Marino – najstarszej republiki 
Europy, założonej podobno przez św. Marinusa – mnicha żyjącego w IV w., który zbiegł przed religijnymi prześladowaniami 
w czasach cesarza Dioklecjana. Republika usytuowana na stromej Monte Titano, ma własną mennicę, znaczki pocztowe, 
drużynę piłkarską, a nawet tysięczną armię – ok. 20 euro. Wycieczka do Florencji – ok. 55 euro. Dyskoteki w klubie (wstęp 
od 16 lat): ok. 6-12 euro jeden wstęp. Aquafan – Park Wodny: ok. 28 euro. Delfinarium – ok. 20 euro

ŚWIADCZENIA: 
Cena podstawowa obejmuje: transport, zakwaterowanie, wyżywienie, kierownika i opiekę pedagogiczną – dla obozu młodzieżowego, 
ubezpieczenie SIGNAL IDUNA (KL 10000 Euro, NNW 15000 PLN, bagaż 1000 PLN) i podatek VAT. 
Cena podstawowa nie obejmuje: dopłat do wyjazdów z poszczególnych miast, obligatoryjnej opłaty wstępu do Mirabilandii na 2 
dni – 30 Euro, obligatoryjnej opłaty na tramwaj wodny i opłatę wjazdową w Wenecji – 25 Euro, obligatoryjnej opłaty miejscowej – 11 
Euro (nie dotyczy uczestników do 14 roku życia), kaucji zwrotnej – 20 Euro, opłat za program fakultatywny, gwarancji stałej ceny +80 zł. 
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Hotel *** Marika – super zabawa!

RIMINI – jeden z najpopularniejszych adriatyckich kurortów, kusi piaszczystymi 
plażami i eleganckimi bulwarami biegnącymi wzdłuż morza, miasto Federico 
Felliniego. Czyste plaże i najsławniejsze dyskoteki to podstawowe atuty, choć 
Rimini ma do zaoferowania także centrum historyczne ze wspaniałymi renesan-
sowymi budowlami.

Turnus Termin Ilość dni
Cena – obóz młodzieżowy

do 01.03 do 31.03 do 31.04 cena regularna
1. 28.06 – 07.07 10 1445 1495 1545 1595

2. 05.07 – 15.07 11 1545 1595 1645 1695

3. 13.07 – 23.07 11 1545 1595 1645 1695

4. 21.07 – 31.07 11 1545 1595 1645 1695

5. 29.07 – 08.08 11 1545 1595 1645 1695

6. 06.08 – 16.08 11 1545 1595 1645 1695

7. 14.08 – 23.08 11 1445 1495 1545 1595

8. 21.08 – 30.08 10 1245 1295 1345 1395

Turnus Termin Ilość dni
Cena – obóz studencki

do 01.03 do 31.03 do 31.04 cena regularna
1. 06.08 – 16.08 11 1495 1545 1595 1645

2. 14.08 – 23.08 10 1395 1445 1495 1545

3. 21.08 – 30.08 10 1195 1245 1295 1345
4. 28.08 – 06.09 10 1095 1145 1195 1245
5. 04.09 – 13.09 10 995 1095 1145 1195

UWAGI: 
Wychowawcy w autokarze pobierają 20 euro/osoba kaucji zwrotnej obejmującej ewentualne szkody wy-
rządzone przez uczestników. Uczestnicy powinni posiadać paszport lub dowód osobisty, strój kąpielowy, 
ręcznik, krem do opalania z filtrem. Proponowane kieszonkowe: ok. 80 Euro + wycieczki fakultatywne. 
Obowiązki pilota pełni kierownik.

*Cena za turnus skalkulowana przy kursie Euro NBP z dnia 6.11.2015. Gwarancja stałej ceny + 80 PLN.
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*turnus z pobytem 7 dni/6 noclegów (dotyczy turnusów 1 i 9)

Cena za turnus skalkulowana przy kursie Euro NBP z dnia 6.11.2015. Gwarancja stałej ceny + 80 PLN.

ŚWIADCZENIA: 
Cena podstawowa obejmuje: transport autokarem, 
zakwaterowanie i wyżywienie według programu, reali-
zację programu, ubezpieczenie SIGNAL IDUNA (NNW 
15000 PLN i KL 10 000 Euro, bagaż 800 PLN), opie-
kę pilota, opiekę pedagogiczną (nie dotyczy uczestni-
ków wczasów 18-25 lat), hiszpańską opiekę medyczną.  
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstępu do 
zwiedzanych obiektów, opłat za wycieczki programu 
fakultatywnego.
Dopłaty: fakultatywne: Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji 
2,5%-3% ceny imprezy, ubezpieczenie od chorób przewlekłych 
+75 zł, Gwarancja Niezmienności Ceny (bez względu na zmien-
ność kosztów paliwa i kursu walut) + 80 zł.

Lloret de Mar – H. Guitart Rosa *** / Blanes – H. Esplendid***
Hiszpania – Costa Brava

Hiszpańskie Słońce i Mega Zabawa

Program fakultatywny: 
• La Siesta: hiszpańskie show z pokazami Flamenco (ok. 27 Euro)
• Water World: uznawany jest za jeden z najatrakcyjniejszych i największych parków wodnych w całej Hiszpanii 
z atrakcjami wodnymi, od basenów z falami aż po ekstremalne zjeżdżalnie (wstęp całodzienny ok. 29 Euro)
• Tossa de Mar – Rejs Statkiem Spacerowym: morska wycieczka statkiem spacerowym wzdłuż dzikiego 
wybrzeża do Tossa de Mar (ok. 21 Euro)
• Dyskoteki: wielopoziomowe lokale położone w centrum Lloret de Mar oferują muzykę w prawie 
każdym gatunku, co gwarantuje dobrą zabawę dla każdego. (karnet na 5 wejść ok. 27 Euro) 
•Wycieczka do Barcelony + fontanny: (opis wycieczki w programie imprezy) ok. 35 Euro

Impreza 12 dni – pobyt na Costa Brava 9 dni (8 noclegów).
1/2 dzień – Wyjazd z poszczególnych miast w Polsce wg rozkładu jazdy (wyjazdy z niektórych miast z 1. na 2. dzień imprezy). Prze-
jazd przez Niemcy, Francję do Hiszpanii. Po drodze krótkie postoje na odpoczynek i na posiłek (realizowany we własnym zakresie).
3 dzień – Przyjazd do Hiszpanii w godzinach popołudniowych. Zakwaterowanie w hotelu. Kolacja. 
3-11 dzień pobyt na Costa Brava – w programie: 
• gry i zabawy integracyjne z grupami międzynarodowymi, rozgrywki sportowe, plażowanie, kąpiele w morzu i w basenie,
W pakiecie promocyjnym również: 
• WYCIECZKA DO BARCELONY + POKAZ FONTANN – zwiedzanie m.in.: słynnej hiszpańskiej ulicy Las Ramblas z przepiękną 
gotycką starówką, Dzielnica Łacińska, Katedra św. Eulalii, słynnych dzieł Gaudiego m.in. Katedra Sagrada Familia. Dla fanów piłki 
nożnej – wizyta w Camp Nou (wstęp płatny dodatkowo – grupa powyżej 20 os. 19 Euro/os, poniżej 20 osób bilet indywidualny 
23 Euro). Wieczorem na Placu Hiszpańskim rozpocznie się pokaz tańczących fontann – Font Magica – to podświetlane fontanny 
tworzące widowiskowy spektakl ”światło i dźwięk”.
11 dzień – Wykwaterowanie po śniadaniu i wyjazd z Hiszpanii. Przejazd przez Francję, Niemcy.
12/13 dzień – Przyjazd do Polski wg rozkładu jazdy (Katowice około 21.00). W przypadku niektórych miejscowości powrót 
w nocy z 12 na 13 dzień imprezy.

Program obozu

Hotel Guitart Rosa

Tu
rn

us

Te
rm

in

Ilo
ść

 d
ni

Obóz młodzieżowy 12-18 lat  
Pakiet z Barceloną w cenie

Obóz młodzieżowy 12-18 lat  
Pakiet bez Barcelony

do
 0

1.0
3

do
 3

1.0
3

do
 3

0.
04

ce
na

  
re

gu
la

rn
a

do
 0

1.0
3

do
 3

1.0
3

do
 3

0.
04

ce
na

  
re

gu
la

rn
a

1. 24.06/25.06-03.07* 10 1740 1790 1840 1890 1640 1690 1740 1790
2. 30.06/01.07-11.07 12 1940 1990 2040 2090 1840 1890 1940 1990
3. 08.07/09.07-19.07 12 1940 1990 2040 2090 1840 1890 1940 1990
4. 16.07/17.07-27.07 12 1940 1990 2040 2090 1840 1890 1940 1990
5. 24.07/25.07-04.08 12 1940 1990 2040 2090 1840 1890 1940 1990
6. 01.08/02.08-12.08 12 1940 1990 2040 2090 1840 1890 1940 1990
7. 09.08/10.08-20.08 12 2040 2090 2140 2190 1940 1990 2040 2090
8. 17.08/18.08-28.08 12 2040 2090 2140 2190 1940 1990 2040 2090
9. 25.08/26.08-03.09* 10 1740 1790 1840 1890 1640 1690 1740 1790
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Wczasy młodzieżowe 18-25 lat  
Pakiet z Barceloną w cenie

Wczasy młodzieżowe 18-25 lat 
Pakiet bez Barceolny

do
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1. 24.06/25.06-03.07* 10 1670 1720 1770 1820 1570 1620 1670 1720

2. 30.06/01.07-11.07 12 1870 1920 1970 2020 1770 1820 1870 1920

3. 08.07/09.07-19.07 12 1870 1920 1970 2020 1770 1820 1870 1920

4. 16.07/17.07-27.07 12 1870 1920 1970 2020 1770 1820 1870 1920

5. 24.07/25.07-04.08 12 1870 1920 1970 2020 1770 1820 1870 1920

6. 01.08/02.08-12.08 12 1870 1920 1970 2020 1770 1820 1870 1920

7. 09.08/10.08-20.08 12 1970 2020 2070 2120 1870 1920 1970 2020

8. 17.08/18.08-28.08 12 1970 2020 2070 2120 1870 1920 1970 2020

9. 25.08/26.08-03.09* 10 1670 1720 1770 1820 1570 1620 1670 1720

UWAGI: 
Sugerowane kieszonkowe na potrzeby własne ok. 100 Euro oraz dodatkową kwotę Euro 
na wybrany program fakultatywny i bilety wstępu. Hotel wymaga kaucji zwrotnej – 15 
Euro (opłata obowiązkowa). Osoby, które ukończyły 16 lat zobowiązane są do opłacenia 
taxy klimatycznej: 0,5 Euro/ osoba/ dzień (płatna w recepcji hotelowej w dniu przyjazdu). 
Na dodatkowe gorące posiłki w drodze należy przeznaczyć ok. 20 Euro i 25 zł. Prosimy 
o zabezpieczenie prowiantu czas przejazdu do Hiszpanii. Wstęp na dyskoteki od 16 lat. 
Wszyscy uczestnicy zobowiązani są posiadać ważny paszport lub dowód osobisty. 
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*turnus z pobytem 7 dni/6 noclegów (dotyczy turnusów 1 i 9)

Cena za turnus skalkulowana przy kursie Euro NBP z dnia 6.11.2015. Gwarancja stałej ceny + 80 PLN.

10/12
dni

Autokar o podwyższonym 
standardzie (klimatyzacja, barek, 
WC). Wyjazdy z miast: Lublin – 

bez dopłat Puławy +30 zł, Radom +70 zł, 
Warszawa +100zł, Łódź +100zł, Piotrków 
Tryb. +80zł, Radomsko +50zł, Często-
chowa +50 zł, Kraków +80 zł, Kielce +100 
zł, Katowice, Gliwice, Opole i Wrocław – 
bez dopłat. Transport realizowany przy 
min. 4 uczestnikach przy wyjazdach 
z miast: Rzeszów +150 zł, Mielec +120 zł, 
Tarnów +100 zł, Bydgoszcz +175 zł, Toruń 
+ 150 zł, Włocławek +125 zł, Białystok 
+150 zł, Poznań +150 zł, Gdańsk +200 zł. 
Na odcinkach krajowych dopuszcza się 
przejazd innym środkiem transportu niż 
wyszczególniony w ofercie (np. mikro-
busem, PKP lub samochodem osobowym) 
oraz przesiadkę do autokaru docelowego. 
Czas przejazdu od granicy polskiej do/z 
Hiszpanii ok. 28 godzin.

Wyżywienie 3 x dziennie 
w formie bufetu (od ko-
lacji w dniu przyjazdu do 

śniadania w dniu wyjazdu) + prowi-
ant na drogę powrotną). Wyżywie-
nie w restauracji hotelowej – bufet. 
Napoje zawarte w cenie: śniadanie- 
kawa, herbata, soki, woda; obiad 
i kolacja – woda. 

12-18
18-25

300
m.

250/

Hotel Guitart Rosa *** 
w Lloret de Mar
Położony jest ok. 250 m 

od głównej plaży oraz nadmor-
skiej promenady. W pobliżu hotelu 
znajduje się centrum miejscowoś-
ci z licznymi atrakcjami. Urokliwy, 
5 piętrowy budynek hotelu zbudowa-
no w stylu kolonialnym. Do dyspozyc-
ji gości: restauracja, bar, winda, basen, 
bar przy basenie, brodzik dla dzieci, 
ogród z tarasem. Bezpłatne WiFi przy 
recepcji i w holu hotelu. Zakwaterow-
anie w pokojach 3-4 osobowych z ła-
zienkami, telefonem, telewizją, sejfem 
i balkonem.

Hotel ESPLENDID*** w Blanes
Hotel położony ok. 300 m od szer-
okiej plaży. W hotelu dwa baseny 
odkryte. Hotel posiada zaplecze spor-
towe: korty tenisowe squash i sauna 

– odpłatnie, fitness club – w cenie 
pobytu. W sezonie letnim hotel 
organizuje animacje m.in.: aerobik, 
aqua gym, wieczorne pokazy tańca 
flamenco, karaoke lub wspólny ta-
niec przy muzyce disco. Pokoje 3 i 4 
osobowe, z łazienkami, klimatyzacją, 
TV, sejfem (za dodatkową opłatą) 
oraz balkonem. 

od 

1570 

PLN

MINI PAKIET* MINI PAKIET 16+*

Water World -miasteczko wodne
Rejs statkiem do Tossa de Mar 

Water World -miasteczko wodne
Dyskoteki – karnet 5 wejść

200 zł 225 zł

STANDARD PAKIET* EXTRA PAKIET*

Water World -miasteczko wodne
Rejs statkiem do Tossa de Mar 

Dyskoteki – karnet 5 wejść

Water World -miasteczko wodne
Rejs statkiem do Tossa de Mar 

La Siesta Show
Dyskoteki – karnet 5 wejść

305 zł 415 zł

Hotel Esplendid
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Obóz młodzieżowy 12-18 lat  
Pakiet z Barceloną w cenie

Obóz młodzieżowy 12-18 lat  
Pakiet bez Barcelony

do
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1. 24.06/25.06-03.07* 10 1810 1860 1910 1960 1710 1760 1810 1860
2. 30.06/01.07-11.07 12 2010 2060 2110 2160 1910 1960 2010 2060
3. 08.07/09.07-19.07 12 2010 2060 2110 2160 1910 1960 2010 2060
4. 16.07/17.07-27.07 12 2010 2060 2110 2160 1910 1960 2010 2060
5. 24.07/25.07-04.08 12 2010 2060 2110 2160 1910 1960 2010 2060
6. 01.08/02.08-12.08 12 2010 2060 2110 2160 1910 1960 2010 2060
7. 09.08/10.08-20.08 12 2110 2160 2210 2260 2010 2060 2110 2160
8. 17.08/18.08-28.08 12 2110 2160 2210 2260 2010 2060 2110 2160
9. 25.08/26.08-03.09* 10 1810 1860 1910 1960 1710 1760 1810 1860
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Wczasy młodzieżowe 18-25 lat  
Pakiet z Barceloną w cenie

Wczasy młodzieżowe 18-25 lat 
Pakiet bez Barceolny

do
 0
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do
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1. 24.06/25.06-03.07* 10 1740 1790 1840 1890 1640 1690 1740 1790
2. 30.06/01.07-11.07 12 1940 1990 2040 2090 1840 1890 1940 1990
3. 08.07/09.07-19.07 12 1940 1990 2040 2090 1840 1890 1940 1990
4. 16.07/17.07-27.07 12 1940 1990 2040 2090 1840 1890 1940 1990
5. 24.07/25.07-04.08 12 1940 1990 2040 2090 1840 1890 1940 1990
6. 01.08/02.08-12.08 12 1940 1990 2040 2090 1840 1890 1940 1990
7. 09.08/10.08-20.08 12 2040 2090 2140 2190 1940 1990 2040 2090
8. 17.08/18.08-28.08 12 2040 2090 2140 2190 1940 1990 2040 2090
9. 25.08/26.08-03.09* 10 1740 1790 1840 1890 1640 1690 1740 1790

Pakiety programowe opłacane są w biurze przed wyjazdem.
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Lloret de Mar
Hiszpania – Costa Brava

8
dni

12-18
18-25

250 
m.

Hiszpania Samolotem
Barcelona w cenie

Szybko i wygodnie

Zabawa w dyskotekach

Hotel Guitart Rosa *** 
w Lloret de Mar położony 
jest ok. 250 m od głównej 

plaży oraz nadmorskiej promena-
dy. W pobliżu hotelu znajduje się 
centrum miejscowości z licznymi 
atrakcjami. Urokliwy, 5 piętrowy 
budynek hotelu zbudowano w sty-
lu kolonialnym. Do dyspozycji 
gości: restauracja, bar, winda, ba-
sen, bar przy basenie, brodzik dla 
dzieci, ogród z tarasem. Bezpłatne 
Wi-Fi przy recepcji i w holu hotelu. 
Zakwaterowanie w pokojach 3-4 
osobowych z łazienkami, telefo-
nem, telewizją, sejfem i balkonem. 
Możliwość zakwaterowania w po-

Przelot samolotem (linie 
rejsowe z   Warsz aw y) 
transfer lotnisko-hotel 

– lotnisko; Istnieje możliwość re-
alizacji przelotu z innych lotnisk 
w Polsce przy min 10 uczestnik-
ach (Katowice, Wrocław, Kraków, 
Gdańsk, Poznań).

Wyżywienie 3 x dziennie 
w formie bufetu. Napoje 
zawarte w cenie: śniadanie 

– kawa, herbata, soki, woda; obiad 
i kolacja – woda.

Impreza 8 dni (7 noclegów) 
1 dzień: Przelot Warszawa – Barcelona. Transfer z lotniska do hotelu w Lloret de Mar.  Zakwaterowanie. Nocleg.
2-7 dzień: Pobyt w Lloret de Mar. Plażowanie i kąpiele w morzu i w basenie. Wypoczynek oraz zajęcia sportowe i animacyjne. 
W pakiecie promocyjnym również: 
WYCIECZKA DO BARCELONY + POKAZ FONTANN – zwiedzanie m.in.: słynnej hiszpańskiej ulicy Las Ramblas z przepiękną 
gotycką starówką, Dzielnica Łacińska, Katedra św. Eulalii, słynnych dzieł Gaudiego – Katedra Sagrada Familia. Dla fanów 
piłki nożnej – wizyta w Camp Nou (wstęp płatny dodatkowo – grupa powyżej 20 os. 19 Euro/os, poniżej 20 osób bilet 
indywidualny 23 Euro). Wieczorem na Placu Hiszpańskim rozpocznie się pokaz tańczących fontann – Font Magica – to 
podświetlane fontanny tworzące widowiskowy spektakl ”światło i dźwięk”.
Możliwość udziału w wycieczkach fakultatywnych: 

 LA SIESTA – hiszpańskie show z pokazami Flamenco (ok. 27 Euro)
 WATER WORLD – uznawany jest za jeden z najatrakcyjniejszych i największych parków wodnych w całej Hiszpanii 

z atrakcjami wodnymi, od basenów z falami aż po ekstremalne zjeżdżalnie (wstęp całodzienny ok. 29 Euro)
 TOSSA DE MAR – REJS STATKIEM SPACEROWYM – morska wycieczka statkiem spacerowym wzdłuż dzikiego wybrzeża 

do Tossa de Mar (ok. 21 Euro)
 DYSKOTEKI – wielopoziomowe lokale położone w centrum Lloret de Mar oferują muzykę w prawie każdym gatunku, 

co gwarantuje dobrą zabawę dla każdego. (karnet na 5 wejść ok. 27 Euro)
 WYCIECZKA DO BARCELONY + FONTANNY: (opis wycieczki ww. programie imprezy) ok. 35 Euro 

8 dzień: Wykwaterowanie. Transfer na lotnisko. Odprawa bagażowo – paszportowa. Przelot do Polski.

Program Obozu

od 

2490 

PLN

ŚWIADCZENIA: 
Cena podstawowa obejmuje: transport samolotem, trans-
port lotnisko – hotel-lotnisko, zakwaterowanie i wyżywie-
nie według programu, realizację programu, ubezpieczenie 
SIGNAL IDUNA (NNW 15000 PLN i KL 10 000 Euro, bagaż 
800 PLN), opiekę pedagogiczną (nie dotyczy: Wczasy dla 
młodzieży 18 – 25 lat).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstępu do 
zwiedzanych obiektów, opłat za wycieczki fakultatywne 
Dopłaty: fakultatywne: Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji 
2,5%-3% ceny imprezy, ubezpieczenie od chorób przewle-
kłych +75 zł, Gwarancja Niezmienności Ceny (bez względu 
na zmienność kosztów paliwa i kursu walut) + 80 zł.

Lloret de Mar – jeden z najpopularniejszych kurortów wakacyjnych na wy-
brzeżu Costa Brava – mnóstwo hoteli, restauracji, barów, dyskotek, a także pięk-
na piaszczysta plaża. Miasto oferuje bogactwo atrakcji dla każdego – o każdej 
porze znajdzie się tutaj coś ciekawego do zrobienia. W ciągu dnia korzystać moż-
na z propozycji sportowo – rozrywkowych oferowanych na deptakach lub na 
plaży, można także uprawiać rozmaite sporty wodne, pobiegać po sklepikach 
i butikach lub po prostu oddawać się kąpielom wodnym i słonecznym.

UWAGI: 
Sugerowane kieszonkowe na potrzeby własne ok. 100 Euro + dodatkowo na wybrane 
wycieczki fakultatywne i bilety wstępu. Hotel wymaga kaucji zwrotnej – 15 Euro ( opłata 
obowiązkowa). Osoby, które ukończyły 16 lat zobowiązane są do opłacenia taxy klima-
tycznej: 0,5 Euro/ osoba/ dzień (płatna w recepcji hotelowej). Wstęp na dyskoteki od 16 
lat. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są posiadać ważny paszport lub dowód osobisty. 
Każdy pasażer może zabrać na pokład samolotu bagaż podręczny do 10 kg oraz bagaż 
główny do 15 kg. 

kojach 2-osobowych za dodatko-
wą dopłatą. 
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Obóz młodzieżowy 12-18 lat  
Pakiet z Barceloną w cenie

Obóz młodzieżowy 12-18 lat  
Pakiet bez Barcelony
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1. 02.07 – 09.07 8 2640 2690 2740 2790 2530 2580 2630 2680

2. 26.07 – 02.08 8 2640 2690 2740 2790 2530 2580 2630 2680

3. 02.08 – 09.08 8 2640 2690 2740 2790 2530 2580 2630 2680
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Wczasy młodzieżowe 18-25 lat  
Pakiet z Barceloną w cenie

Wczasy młodzieżowe 18-25 lat 
Pakiet bez Barceolny
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1. 02.07 – 09.07 8 2600 2650 2700 2750 2490 2540 2590 2640

2. 26.07 – 02.08 8 2600 2650 2700 2750 2490 2540 2590 2640

3. 02.08 – 09.08 8 2600 2650 2700 2750 2490 2540 2590 2640
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Loutraki
Grecja

8
dni

12-18
18-25

100 
m.

od 

2340 

PLN

Turnus Termin Ilość dni
Obóz młodzieżowy 12-18 lat Wczasy dla młodzieży 18-25 lat 

do 01.03 do 31.03 do 30.04 cena 
regularna do 01.03 do 31.03 do 30.04 cena 

regularna
1. 03.07 – 10.07 8 2380 2430 2480 2530 2340 2390 2440 2490

2. 13.08 – 20.08 8 2380 2430 2480 2530 2340 2390 2440 2490

3. 27.08 – 27.08 8 2380 2430 2480 2530 2340 2390 2440 2490

4. 27.08 – 03.09 8 2380 2430 2480 2530 2340 2390 2440 2490

Samolotem do Grecji
8 DNI (7 NOCLEGÓW) 
1. dzień: Przelot Warszawa – Ateny. Transfer z lotniska do hotelu w Loutrakach. Zakwaterowanie. Nocleg.
2-7. dzień: Pobyt w Loutrakach. Plażowanie i kąpiele w morzu i w basenie. Wypoczynek oraz zajęcia sportowe i animacyjne.
Całodniowa wycieczka do Aten – obejrzymy między innymi stadion Kali Marmaro, na którym odbyły się pierwsze nowożytne 
Igrzyska Olimpijskie oraz Świątynię Zeusa Olimpijskiego. Udamy się na zwiedzanie Akropolu, zwieńczonego ruinami Partenonu. 
Zobaczymy również świątynię Ateny Partenos, świątynię Ateny Nike oraz Erechtejon. Schodząc ze wzgórza odwiedzimy Odeon 
Herodosa Attyka oraz Teatr Dionizosa. Spacerem po agorach oraz Place – starej części miasta. Wąskimi uliczkami Plaki dojdziemy 
do Parlamentu na widowiskową zmianę warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza na placu Syntagma.
Dyskoteki w najpopularniejszych klubach w Loutrakach (3 wstępy)
Miasteczko wodne w Koryncie – Water Park Fun (1 wstęp) – pływanie, relaks i zabawy w parku wodnym z atrakcjami 
wodnymi, od basenów, grzybów wodnych po zjeżdżalnie.
Możliwość udziału w wycieczkach fakultatywnych: 

 Program Fakultatywny (propozycje programowe realizowane przy grupie min. 20 os.) 
 Rejs Kanałem Korynckim o zachodzie słońca – wycieczka statkiem po wąskim przesmyku łączącym Półwysep Pelo-

ponez z Grecją kontynentalną. Przepłyniemy od Zatoki Sarońskiej Morza Egejskiego przez kanał do Zatoki Korynckiej 
Morza Jońskiego i z powrotem (cena – ok. 20 Euro).

 Rejs na 3 wyspy – całodniowy rejs po zatoce Argosarońskiej Morza Egejskiego z Pireusu. Odwiedzimy wyspy Hydra, 
Poros oraz Eginę. Po wypłynięciu z Eginy uczestniczymy w poznawaniu zwyczajów greckich poprzez naukę tańców 
greckich z różnych regionów Hellady takich jak Syrtaki znanych jako taniec Zorba (cena – ok. 60 Euro).

 Całodniowa wycieczka autokarowa po Argolidzie (Epidavros – Nafplio – Mykeny) – zwiedzanie najciekawszych obiektów 
greckiej Argolidy: Epidavros o niesamowitej naturalnej akustyce oraz sanktuarium Asklepiosa, Nafplio – pierwszej stolicy 
niepodległej Grecji, gdzie znajduje się przepięknie położona twierdza wenecka oraz Myken ze wspaniałą „Bramą Lwów” 
i legendarnym grobowcem Agamemnona (cena – ok. 55 Euro). 

8. dzień: Wykwaterowanie. Transfer na lotnisko. Odprawa bagażowo – paszportowa. Przelot do Polski.

Program Obozu

Super hotel,
Ateny w cenie,

Dyskoteki w cenie!

Loutraki – jedna z najstarszych i najbardziej znanych miejscowości uzdrowiskowych 
w Grecji. Leży w zachodniej części Przesmyku Korynckiego, nad Zatoką Koryncką, 
u stóp gór Gerania, zaledwie 80 km od Aten i kilka kilometrów od Kanału Korynckiego. 
Znana i odwiedzana była już w starożytności – za sprawą leczniczych wód mineralnych. 
Loutraki to także nowoczesny kurort pełen ciekawych atrakcji i rozrywek. Znakomite 
warunki klimatyczne, wspaniałe otoczenie, piękne plaże i czyste morze, sprawiają, że 
jest to doskonałe miejsce na letni wypoczynek. Znajduje się tu także kilka dyskotek, 
tłumnie odwiedzanych przez młodzież przebywająca w Loutrakach. Miasto postrze-
gane jest jako graniczne miasto metropolii ateńskiej – wielu Ateńczyków mieszka tu na 
stałe lub sezonowo. Jest też doskonałą bazą wypadową do Aten, Delf oraz miasteczek 
Argolidy (Nafplion, Epidauros, Mykeny i Korynt). 

ŚWIADCZENIA: 
Cena podstawowa obejmuje: transport samolotem, transport lotnisko – hotel-
-lotnisko, zakwaterowanie i wyżywienie według programu, realizację programu, 
ubezpieczenie SIGNAL IDUNA (NNW 15000 PLN i KL 10 000 Euro, bagaż 800 PLN), 
opiekę pedagogiczną (nie dotyczy: Wczasy dla młodzieży 18 – 25 lat).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, 
opłat za wycieczki fakultatywne
Dopłaty fakultatywne: Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji 2,5%-3% ceny im-
prezy, ubezpieczenie od chorób przewlekłych +75 zł, Gwarancja Niezmienności 
Ceny (bez względu na zmienność kosztów paliwa i kursu walut) + 80 zł.

UWAGI: 
Sugerowane kieszonkowe na potrzeby własne ok. 100 Euro + dodatkowo na wybrane wycieczki fakultatywne i bilety 
wstępu. Hotel wymaga kaucji zwrotnej – 10 Euro (opłata obowiązkowa). Wszyscy uczestnicy zobowiązani są posiadać 
ważny paszport lub dowód osobisty. Każdy pasażer może zabrać na pokład samolotu bagaż podręczny do 10 kg oraz 
bagaż główny do 15 kg.

MANTAS HOTEL ****
Czteropiętrowy budynek 
położony jest w odległości 100 

m od żwirowej plaży. Hotel oferuje basen 
na dachu hotelu oraz dobrze wyposażoną 
siłownię. Posiada 52 gruntownie odnowione, 
przestronnie i gustownie zaprojektowane 
pokoje z balkonami. Pokoje 2-3 osobowe 
wyposażone są w klimatyzację, telewizję 
satelitarną, lodówkę, bezpłatne połącze-
nia Wi-Fi, sejf, duże łazienki z suszarką do 
włosów. W hotelu znajduje się także recepc-
ja, restauracja, lobby bar – kawiarnia.

Przelot samolotem – linie 
rejsowe z Warszawy do 
Aten; transfer lotnisko –

hotel – lotnisko. 

All Inclusive Light: trzy posiłki 
dziennie – śniadanie, obiad 
i kolacja w formie bufetu 

(kuchnia grecka i europejska). W ciągu 
dnia przekąski (słodycze, owoce, pieczywo, 
dżemy). Napoje do posiłków i podczas 
całego dnia (woda, sok, herbata, kawa).

*Cena za turnus skalkulowana przy kursie Euro NBP z dnia 6.11.2015. Gwarancja niezmiennej ceny + 80 PLN. Cena za turnus podana w PLN za osobę
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Loutraki
Grecja

12
dni

Wakacyjne Szaleństwa

12-18
18-25

Impreza 12 dni – pobyt w Grecji 9 dni (8 noclegów).
1. dzień: Wyjazd z poszczególnych miast w Polsce wg rozkładu jazdy (wyjazdy z niektórych miast z 1. na 2. dzień imprezy)
2. dzień: Przejazd przez Słowację, Węgry, Serbię i Macedonię, w trakcie podróży dłuższy postój na gorący posiłek (płatny 
we własnym zakresie ok. 10 Euro).
3. dzień: Przyjazd do hotelu w Grecji w godzinach popołudniowych. Zakwaterowanie.
3. – 11. dzień: Wypoczynek w Grecji. Podczas pobytu: kąpiele w morzu, plażowanie, rozgrywki sportowe, zajęcia inte-
gracyjne, konkursy oraz realizacja programu turystycznego.

Całodniowa wycieczka autokarem po ARGOLIDZIE (EPIDAVROS – NAFPLIO – MYKENY) – zwiedzanie
Małej Pętli Argolidzkiej rozpoczniemy od antycznego Epidavros, słynącego przede wszystkim z niezwykłej akustyki. Teatr 
ten zbudowany został w IV wieku p.n.e. i miał 52 rzędy siedzeń. Widownia teatru jest swoistym fenomenem akustycznym. 
Wypowiedziane szeptem słowo, moneta rzucona na scenę w jej centralnym punkcie są dobrze słyszalne na całej widowni, 
bez względu na miejsce zajmowane przez widza. Epidavros otoczony był jeszcze kilkoma interesującymi budowami, z któ-
rych wymienić można świątynię Asklepiosa, propyleje, stadion, łaźnie Asklepiosa. Następnie udamy się do Sanktuarium 
Asklepiosa – boga sztuki lekarskiej. Przejazd do Nafplio, pierwszej stolicy niepodległej Grecji. W nim obejrzymy frankońsko-

-wenecki mur obronny i fortecę, która góruje nad miastem. Podczas spaceru obejrzymy przystań i skaliste plaże. Następnie 
przejazd do starożytnych Myken, będących ośrodkiem kultury mykeńskiej. Tutaj znajdują się najważniejsze wykopaliska 
archeologiczne na Peloponezie. Do najważniejszych należą ruiny akropolu wraz z pozostałościami pałacu oraz grobowce 
(m. in. znajdowały się w nich złote maski, np. maska Agamemnona, biżuteria, luksusowa broń). Do najbardziej znanych 
grobowców odnalezionych na terenie nekropolii należą Skarbiec Atreusza, zwany też grobem Agamemnona, oraz grób 
Klitajmestry. W Mykenach zachwycają też potężne mury nazwane przez późniejszych Greków „cyklopie”, a także najbardziej 
znana i charakterystyczna część murów – Brama Lwów.  

Całodniowa wycieczka autokarem do ATEN: obejrzymy między innymi stadion Kalimarmaro, na którym odbyły się pierwsze 
nowożytne Igrzyska Olimpijskie oraz Świątynię Zeusa Olimpijskiego. Udamy się na zwiedzanie Akropolu, zwieńczonego ru-
inami Partenonu. Zobaczymy również świątynię Ateny Partenos, świątynię Ateny Nike oraz Erechtejon. Schodząc ze wzgórza 
odwiedzimy Odeon Herodosa Attyka oraz Teatr Dionizosa. Spotkanie z Atenami zakończymy spacerem po agorach oraz 
Place – starej części miasta. Wąskimi uliczkami Plaki dojdziemy do Parlamentu na widowiskową zmianę warty przy Grobie 
Nieznanego Żołnierza na placu Syntagma.

Wycieczka piesza do KORYNTU – ruiny tego niegdyś wspaniałego miasta leżą na wzgórzu nad nowo wybudowanym 
miastem. Korynt istniał w czasach prehistorycznych, a szczyt rozwoju kulturalnego i ekonomicznego osiągnął w VII wieku 
p.n.e. Na terenie ruin starożytnego miasta znajdują się pozostałości doryckiej świątyni Apollona, miejsce targu, teatr, odeon, 
kilka budowli rzymskich oraz trybuna, z której św. Paweł wygłaszał swoje kazania do Koryntian w 51 r. Nad ruinami wznosi 
się wzgórze Akrokorynt, na którym istniała w starożytności słynna na cały świat grecki świątynia Afrodyty. 
DYSKOTEKI W NAJPOPULARNIEJSZYCH KLUBACH W LOUTRAKACH (wstęp ok. 4 Euro)

11. dzień: Wykwaterowanie z hotelu po śniadaniu. Wyjazd z Grecji. Przejazd przez Macedonię i Serbię. W trakcie podróży 
dłuższy postój na gorący posiłek płatny we własnym zakresie ok. 10 Euro.
12. dzień: Przejazd przez Serbię, Węgry i Słowację, w trakcie podróży dłuższy postój na gorący posiłek (płatny we własnym 
zakresie ok. 10 Euro). Przyjazd do Polski w godz. nocnych wg rozkładu jazdy (Katowice około 21.00). W przypadku niektórych 
miejscowości powrót w nocy z 12 na 13 dzień imprezy.

Program Obozu

100 
m.

od 

1700 

PLN

ŚWIADCZENIA: 
Cena podstawowa obejmuje: transport autokarem, zakwaterowanie i wyżywienie, 
realizację programu, korzystanie z basenu i siłowni, ubezpieczenie SIGNAL IDUNA 
(NNW 15 000 PLN i KL 10 000 Euro, bagaż 800 PLN), opiekę pilota, opiekę pedago-
giczną (nie dotyczy uczestników „Wczasy 18+”), grecką opiekę medyczną. 
Cena podstawowa nie obejmuje: kaucji zwrotnej 10 Euro, obowiązkowej opłaty za 
przewodników miejscowych – 8 Euro, opłat za wycieczki programu fakultatywnego, 
dopłaty do wyjazdów z poszczególnych miast.
Dopłaty fakultatywne: Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji 2,5%-3% ceny im-
prezy, ubezpieczenie od chorób przewlekłych +75 zł, Gwarancja Niezmiennej Ceny 
bez względu na koszt paliwa i kursy walut + 80 zł.

UWAGI: 
Sugerowane kieszonkowe na potrzeby własne ok. 100 Euro + dodatkowo na wybrany program fakultatywny. 
Hotel wymaga kaucji 10 Euro, która obejmuje ew. szkody wyrządzone przez uczestników (opłata obowiązkowa). 
Wszyscy uczestnicy zobowiązani są posiadać ważny paszport lub dowód osobisty.
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MANTAS HOTEL ****
Czteropiętrowy budynek ho-
telu położony jest w odległości 

100 m od żwirowej plaży. Hotel oferuje 
basen na dachu hotelu oraz dobrze wy-
posażoną siłownię. Posiada 52 gruntow-
nie odnowione, przestronne i gustownie 
zaprojektowane pokoje z balkonami. Po-
koje 2-3 osobowe wyposażone są w kli-
matyzację, telewizję satelitarną, lodówkę, 
bezpłatne połączenia Wi-Fi, sejf, duże 
łazienki z suszarką do włosów. W hotelu 
znajduje się także recepcja, restauracja, 
lobby bar – kawiarnia. 

ATENY W CENIE
ARGOLIDA W CENIE

SZALEŃSTWA 
W DYSKOTEKACH

Autokar o podwyższonym 
standardzie (klimatyzacja, 
barek, WC). Wyjazdy z miast: 

Lublin – bez dopłat Puławy +30 zł, Ra-
dom +70 zł, Warszawa +100zł, Łódź 
+100zł, Piotrków Tryb. +80zł, Radomsko 
+50zł, Częstochowa +50 zł, Katowice – 
bez dopłat. Transport realizowany przy 
min. 4 uczestnikach przy wyjazdach 
z miast: Rzeszów +150zł, Mielec +120 zł, 
Tarnów +100 zł, Kraków +80 zł, Kielce 
+100zł, Bydgoszcz +175 zł, Toruń + 150 
zł, Włocławek +125 zł, Białystok +150 zł, 
Poznań +150 zł, Wrocław +120 zł, Opo-
le + 100 zł, Gliwice + 30 zł, Gdańsk +200 
zł. Na odcinkach krajowych dopuszcza 
się przejazd innym środkiem transpor-
tu niż wyszczególniony w ofercie (np. 
mikrobusem, PKP lub samochodem 
osobowym – zawsze pod opieką wy-
chowawcy – konwojenta) oraz prze-
siadkę do autokaru docelowego. Czas 
przejazdu od granicy polskiej do/z Gre-
cji ok. 30 godzin.

Program fakultatywny (propozycje programowe realizowane przy grupie min. 20 os.) 
REJS KANAŁEM KORYNCKIM O ZACHODZIE SŁOŃCA – wycieczka statkiem po wąskim przesmyku łączącym Półwysep 
Peloponez z Grecją kontynentalną. Przepłyniemy od Zatoki Sarońskiej morza Egejskiego przez kanał do Zatoki Korynckiej 
morza Jońskiego i z powrotem. Zobaczymy z dołu wysokie na 80 metrów ściany 6 kilometrowego kanału, będziemy mieli 
możliwość zrobienia zdjęć kanału z mostu turystycznego, z którego widać obydwa końce kanału. Cena – ok. 20 Eur/os.
REJS NA 3 WYSPY – całodniowy rejs po zatoce Argosarońskiej Morza Egejskiego. Wypłyniemy z Pireusu  
w kierunku wyspy Hydra, na której zakazany jest ruch samochodów, motocykli, a nawet rowerów. Jedyny środek lokomocji to 
osiołek. Spacerując po mieście wśród okazałych domów, kościołów których na wyspie jest 365 podziwiamy ich architekturę, 
błękitne morze, które zapiera dech w piersi każdego odwiedzającego. Następnie płyniemy na wyspę Poros, z której możemy 
zobaczyć półwysep Peloponez a wyspa słynie z pięknych plantacji cytryn. Trzecia z wysp – Egina, ma najbogatszą historię. 
Wydaje się niemożliwe, że w starożytności była ona potęgą zdolną do rywalizacji z Atenami. Jej mieszkańcy handlowali 
z całym śródziemnomorskim światem, jako pierwsi wprowadzili system monetarny. Dziś wyspa żyje głownie z turystyki 
oraz plantacji pistacji. Po wypłynięciu z Eginy uczestniczymy w poznawaniu zwyczajów greckich poprzez naukę tańców 
z różnych regionów Grecji takich jak Syrtaki znanych jako taniec Zorba. Cena – ok. 60 Eur/os.
MIASTECZKO WODNE w KORYNCIE (WATER PARK FUN) – pływanie, relaks i zabawy w leniwej rzece to tylko niektóre 
przyjemności, które może zaoferować miasteczko wodne. Zjeżdżalnie wodne o długości 70 i 68 metrów, „czarna dziura” 
o długości 110 metrów, grzyby wodne, baseny o powierzchni 670 i 300 m. kw. stanowią magiczny świat wypoczynku dla 
młodszych i starszych. Cena – ok. 8 Eur/os.

*Cena za turnus skalkulowana przy kursie Euro NBP z dnia 6.11.2015. Gwarancja niezmiennej ceny + 80 PLN. Cena za turnus podana w PLN za osobę

Turnus Termin Ilość dni
Obóz młodzieżowy 12-18 lat Wczasy dla młodzieży 18-25 lat

do 01.03 do 31.03 do 30.04 regularna do 01.03 do 31.03 do 30.04 regularna
1. 30.06/01.07 – 11.07 12 1740 1790 1840 1890 1700 1750 1800 1850

2. 08.07/09.07 – 19.07 12 1740 1790 1840 1890 1700 1750 1800 1850

3. 16.07/17.07 – 27.07 12 1740 1790 1840 1890 1700 1750 1800 1850

4. 24.07/25.07 – 04.08 12 1740 1790 1840 1890 1700 1750 1800 1850

5. 01.08/02.08 – 12.08 12 1740 1790 1840 1890 1700 1750 1800 1850

All Inclusive Light: trzy 
posiłki dziennie – śniada-
nie, obiad i kolacja w formie 

bufetu (kuchnia grecka i europejska). 
W ciągu dnia przekąski (słodycze, owoce, 
pieczywo, wędlina, dżemy). Napoje do 
posiłków i podczas całego dnia (woda, 
sok, herbata, kawa). Pierwszy posiłek – 
kolacja w dniu przyjazdu, ostatni – śnia-
danie w dniu wyjazdu.

Hotel Mantas **** - klimatyzacja, basen, ALL Inclusive Light w cenie
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Skotina Beach / San Panteleimonas
Grecja – Riwiera Olimpijska 12

dni

Moje Wielkie Greckie Wakacje
Pobyt w Grecji 9 dni (8 noclegów)
1. dzień: wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy. Z niektórych miast wyjazd w nocy z 1 na 2 dzień imprezy.
2. dzień: przejazd przez Polskę, Słowację, Węgry, Serbię i Macedonię, w trakcie podróży krótkie postoje. 
3. dzień: przyjazd na Riwierę Olimpijską w godzinach porannych. Krótki spacer po okolicy – zapoznanie się z terenem. 
Zakwaterowanie od godz. 14.00. Zajęcia organizacyjno – porządkowe – przedstawienie regulaminów, zapoznanie uczestni-
ków z programem pobytu, poznanie ofert wycieczek fakultatywnych. Kolacja. Spacer na plażę, zabawy integracyjne. Powrót 
do hotelu. Nocleg.
3. – 11. dzień: wypoczynek w Grecji. Program pobytu w Grecji:

 • Plażowanie, kąpiele w morzu,
 • Rozgrywki sportowe i zajęcia integracyjne m.in.:
 • antyczna Olimpiada – zawody ku czci Zeusa (w nagrodę – wieńce): m.in. rozgrywki w badmintona, mecz herosów 

w siatkówkę plażową, pojedynek rydwanów, bieg hoplitów, pięciobój, zawody pływackie, 
 • Konkurs wiedzy o Grecji, pt. „Poudawaj Greka”,
 • Dyskoteki – m.in. zabawa dla bogów i bogiń w starożytnych strojach greckich,
 • Mity greckie na wesoło – gra terenowa,
 • Animacje fitnessowo- taneczne z nauką greckiego tańca Greka Zorby,
 • Realizacja programu fakultatywnego.

11. dzień: wykwaterowanie ok. godz. 10.00., złożenie bagaży, wyjście na plażę lub do miasta. Lunch. Odbiór prowiantu na 
drogę powrotną. Wyjazd z Grecji w godzinach wieczornych.
12. dzień: przejazd przez Macedonię, Serbię, Węgry i Słowację, Czechy, w trakcie podróży krótkie postoje. Przyjazd do Polski 
w godzinach nocnych. Przyjazd do niektórych miast 13 dnia imprezy w godzinach nocnych.

200 
m.

Skotina Beach / San Panteleimonas 
To dwa połączone ze sobą urocze miejscowości, położone w sercu Riwiery Olimpij-
skiej, bardzo kameralne i spokojne. Główna ulica to hotele, różne ogródki restau-
racyjne, bistra, dużo campingów, kilka super-marketów. Stąd doskonałe miejsce 
do wypadów do większych i uznanych już kurortów jak Leptokaria (odległość 5km) 
czy mniejsze miasteczka Nei Pori (odległość 6 km), czy Platamonas (4 km). Ładna 
piaszczysta plaża, tak jak pozostałe plaże Riwiery Olimpijskiej, wielokrotnie nagra-
dzana European Blue Flag, czyste, błękitne morze, w pobliżu ruiny zamku w Plata-
monas (ok. 2 km) sprawiają, ze jest to miejscowość wymarzona do wypoczynku! 
Idealna sceneria do spędzenia tych kilku dni. Do tego także ciepła woda w morzu, 
słońce i greckie wakacje są niezwykle udane! Bliska odległość od takich atrakcji jak 
Olimp, Meteory czy Saloniki sprzyja zwiedzaniu najciekawszych miejsc w Grecji. 

ŚWIADCZENIA: 
Cena podstawowa obejmuje: transport, zakwaterowanie, wyżywienie, opiekę 
kierownika i opiekę pedagogiczną (nie dotyczy obozu 18+), ubezpieczenie Signal 
Iduna Travel (KL 10000 Euro, NNW 15000 PLN, bagaż 1000 PLN).
Cena podstawowa nie obejmuje: opłat za wycieczki programu fakultatywnego, 
dopłat do wyjazdów z poszczególnych miast, kaucji zwrotnej – 15 Euro, ubezpie-
czenia od kosztów rezygnacji +2,4 %, gwarancji stałej ceny + 80 zł. 

UWAGI: 
Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać ważny paszport lub dowód osobisty oraz wypełnioną kartę 
kwalifikacyjną. Sugerowane kieszonkowe na potrzeby własne ok. 60 EUR + dodatkowo na wybrany pro-
gram fakultatywny. Prosimy o zabezpieczenie prowiantu na dni przejazdu. Obowiązkowa kaucja – 15 Euro 
obejmuje ew. szkody wyrządzone przez uczestników, zbierana przy zakwaterowaniu i oddawana ostatniego 
dnia pobytu w ośrodku (po wykwaterowaniu).

Program

9-13

18+
14-18
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Hotel 
z basenem,

Blisko Plaży

Hotel ** Sintrivanis
200 m od plaży, pokoje 3,4 

– osobowe z pełnym wę-
złem sanitarnym, balkonem, tv. Na 
miejscu basen odkryty, boisko do 
siatkówki, koszykówki, ogród, dar-
mowe WIFI. Klimatyzacja w pokoju 
dodatkowo płatna: ok. 1 euro/osoba/
doba. Korzystanie z basenu i leża-
ków przy basenie – bezpłatnie.

Autokar o podwyższonym 
standardzie – WC, klimatyza-
cja, video, dvd, barek. Wyjazdy 

potwierdzone z następujących miast: 
Katowice, Tychy – bez dopłat, Lublin + 
120 zł, Puławy + 120 zł, Warszawa + 110 zł, 
Łódź + 100 zł, Piotrków Tryb. + 80 zł, 
Radomsko + 70 zł, Częstochowa + 50 zł, 
Sosnowiec + 25 zł. Wyjazdy do potwier-
dzenia (min. 6-8 uczestników): Zamość 
+ 140 zł, Bydgoszcz +175 zł, Wrocław + 
140 zł, Opole + 90 zł, Radom + 100 zł, 
Gdańsk +200 zł, Toruń + 160 zł, Kraków 
+ 70 zł, Bielsko-Biała + 25 zł, Tczew +200 zł, 
Włocławek +160 zł, Poznań +150 zł, 
Kielce +100 zł, Gliwice + 30 zł, Białystok 
+175 zł, Rzeszów +150 zł, Mielec +130 zł, 
Tarnów +100 zł. W przypadku niektórych 
miast wyjazd w nocy z 1 na 2 dzień im-
prezy – patrz rozkład jazdy dostępny na 
stronie www.

3 posiłki dziennie w hote-
lowej restauracji w formie 
bufetu (hotel). Kuchnia 

grecka i europejska: śniadanie, 
lunch i kolacja, woda do posiłków. 
Pierwszy posiłek – kolacja w dniu 
przyjazdu, ostatni posiłek – lunch 
w dniu wyjazdu plus prowiant na 
drogę powrotną. 

od 

1395 

PLN

Program fakultatywny (min. 20 os. chętnych): 
Ateny – poznajemy stolice i największe miasto w Grecji, słynące z bogatych zabytków okresu starożytnego – cena ok.45 

Euro/os. (dodatkowo wstęp na Akropol – osoby powyżej 18 lat – 12 euro, do 18 lat z ważną legitymacją szkolną – gratis).
Meteory – jednodniowa wycieczka do świętych skał. Geologiczny fenomen, ogromne skały, na szczycie których znajdują 

się klasztory- cena 30 Euro/os. Plus wstęp do jednego klasztoru – 3 euro/os (opcjonalnie).
Rejs statkiem na Skiathos z dyskoteką – rejs z nauką tańca greckiego i dyskoteką, wyspa znana m.in. z kadrów w filmie 
„Mamma mia”, odwiedzenie m.in. jednej z najpiękniejszych wysp Koukounaries – cena ok. 42 Euro/os.

Wycieczka do Paleos Panteleimonas i Zamku Platamon – wioska-skansen – położona na zboczach Olimpu,
urokliwe, starogreckie miejsce, uznawane za jedno z najbardziej magicznych i najpiękniejszych na Riwierze – 15 euro/ os.
Wycieczka na Olimp i spacer po urokliwym wąwozie Litochoro – 20 euro/os
Dyskoteka w klubie – cena ok. 5-8 euro/os

PAKIETY WYCIECZKOWE: Dla wygody można zakupić wycieczki w biurze i nie martwić się o nie na miejscu, wpłata 
w złotówkach w biurze, ewentualne wstępy na Akropol oraz do klasztorów płatne na miejscu. PAKIET I: Ateny, Meteory, 
Skiathos: 475 zł, PAKIET II: Meteory, Olimp, Skiathos: 375 zł. Wykupienie pakietu nie gwarantuje udziału we wszystkich 
wycieczkach – wycieczki odbywają się przy min. 20 uczestnikach chętnych. Istnieje możliwość zamiany wycieczki w ramach 
obu pakietów w przypadku odwołania jednej z nich. 

*Cena za turnus skalkulowana przy kursie Euro NBP z dnia 6.11.2015. Cena za turnus podawana w PLN za osobę

Turnus Termin Ilość dni
Cena – Kolonia 9-13 lat; Obóz młodzieżowy 14-18 lat Cena – Obóz studencki 18+
do 01.03 do 31.03 do 30.04 regularna do 01.03 do 31.03 do 30.04 regularna

1. 30.06/01.07 – 11.07 12 1445 1495 1545 1595 - - - -

2. 08.07/09.07 – 19.07 12 1495 1545 1595 1645 1445 1495 1545 1595

3. 16.07/17.07 – 27.07 12 1495 1545 1595 1645 1445 1495 1545 1595

4. 24.07/25.07 – 04.08 12 1495 1545 1595 1645 1445 1495 1545 1595

5. 01.08/02.08 – 12.08 12 1495 1545 1595 1645 1445 1495 1545 1595

6. 09.08/10.08 – 20.08 12 1445 1495 1545 1595 1395 1445 1495 1545



14

Złote Piaski - Riva Park***
Bułgaria

10/12
dni

12-18
18+

250 
m.

Bułgarskie wakacje all inclusive
Dwa hotele do wyboru, 

Super dyskoteki
HB lub All inclusive

Dotyczy ofert z zakwaterowaniem w Hotelu Holiday Park i Riva Park
Impreza 12/13 dni – pobyt w Bułgarii 9 dni (8 noclegów)
1/2. dzień: Wyjazd z poszczególnych miast w Polsce wg rozkładu jazdy (wyjazdy z niektórych miast z 1. na 2. dzień imprezy).
2. dzień: Przejazd przez Słowację, Węgry i Rumunię, w trakcie podróży dłuższy postój na gorący posiłek (płatny we wła-
snym zakresie ok. 10 Euro).
3. dzień: Przyjazd do hotelu w Bułgarii w godzinach przedpołudniowych. Zakwaterowanie w godzinach popołudniowych 
od ok. godz. 15.00
3. – 11. dzień: Wypoczynek w Bułgarii 

Podczas pobytu: 
zwiedzanie Złotych Piasków – spacer po uliczkach miejscowości, przejście do portu, odpoczynek na małej plaży przy 
porcie, zlokalizowanie sklepów i sklepików z pamiątkami. 
piesza wycieczka do skalnych klasztorów MONASTIR ALADZHA, jeden z najoryginalniejszych bułgarskich klasztorów 
wykuty w wysokich skałach Kamiennego lasu – unikalny zabytek przyrody, jedyny tego rodzaju w całym świecie, zwiedzanie 
muzeum mozaiki rzymskiej z antycznego miasta Marcjanopolis przy „Czarodziejskim Źródle”
wycieczka autokarem do Warny (półdniowa)
piesza wycieczka do dzielnicy Czajka – spokojna, oddalona ok. 4 km od centrum dzielnica Złotych Piasków, z piękna plażą. 
plażowanie, kąpiele w morzu, program animacyjny w hotelu prowadzony przez kadrę animatorów (np. zajęcia spor-
towo-animacyjne, turnieje sportowe, zajęcia taneczne i fitness, karaoke), rozgrywki sportowe i zajęcia integracyjne. 
Spacery po okolicy.
DYSKOTEKI W NAJPOPULARNIEJSZYCH KLUBACH W ZŁOTYCH PIASKACH (wstęp na dyskotekę ok. 10 Lewa) m.in.: 
Papaya Disco – klub z imprezami tematycznymi. Raz w tygodniu Polish Night specjalnie dla młodzieży z Polski, Bonkers 
Disco – klub muzyczny znany z imprez z oświetleniem UV, imprez z pianą oraz ze świetnej muzyki, PR Club – elegancki klub 
muzyczny z bardzo dobrym nagłośnieniem; codziennie inne gatunki muzyki, Arrogance Music Factory – klub muzyczny 
dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 roku życia, 5 sal z różnymi gatunkami muzyki.

11. dzień: Wykwaterowanie po śniadaniu, złożenie bagaży. Czas wolny na plażowanie i zabawę przy basenie. Gorący posiłek 
przed podróżą. Wyjazd z Bułgarii w godzinach wieczornych.
12/13. dzień: Przejazd przez Bułgarię, Rumunię i Słowację, w trakcie podróży dłuższy postój na gorący posiłek (płatny we 
własnym zakresie ok. 10 Euro). 
Przyjazd do Polski w godz. nocnych wg rozkładu jazdy (Katowice około 21.00). W przypadku niektórych miejscowości 
powrót w nocy z 12 na 13 dzień imprezy.

Program fakultatywny (min. 20 os. chętnych): 
dotyczy ofert z zakwaterowaniem w Hotelu Holiday Park i Riva Park

AQUAPOLIS MIASTECZKO WODNE W ZŁOTYCH PIASKACH: zbudowane 
w stylu mauretańsko-śródziemnomorskim na powierzchni 40 tys. m.kw. z dzie-
siątkami zjeżdżalni i innych wodnych atrakcji. ok. 18 Euro
NESEBER: całodniowa wycieczka autokarowa z przewodnikiem. Neseber to zabytko-
we, bajeczne miasto, położone na małym półwyspie. Do dzisiejszych czasów zacho-
wało się wiele starych cerkiewek bizantyjskich oraz malowniczych uliczek i domów 
mieszkalnych charakterystycznych dla budownictwa czarnomorskiego. Neseber 
jest obiektem wpisanym na Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego. ok. 26 Euro
ISTAMBUŁ: wyjazd wieczorem, przyjazd do Istambułu rano, śniadanie, zwiedzanie 
miasta (Błękitny Meczet, Hipodrom, bazar Kapały Czarszija), obiad, czas wolny, 
wyjazd w godzinach wieczornych, powrót do hotelu następnego dnia rano. ok. 
60 Euro + wiza ok. 15 Euro
BAŁCZIK I KALIAKRA: Bałczik to malownicze miasteczko ze słynnym ogrodem 
botanicznym. Znajduje się tu również dawna rezydencja królowej Rumunii-Marii. 
Kaliakra to przylądek ze stromym wybrzeżem klifowym –najbardziej spektaku-
larny widok na całym bułgarskim wybrzeżu, utworzony przez naturę. ok. 18 Euro
WARNA + DELFINARIUM: popołudniowa wycieczka autokarowa do Warny, 
w programie Mauzoleum Warneńczyka, show w delfinarium i czas wolny na 
zakupy. ok. 27 Euro
JEEP SAFARII: przejażdżka jeepami po okolicy z piknikiem i animacjami. ok. 24 Euro 
PARTY BOAT Z DJ: rejs statkiem spacerowym wzdłuż wybrzeża z dyskoteką. 
ok. 26 Euro
GOKARTY: 15 min.: ok. 21 Euro,
PAINTBALL: ok. 17 Euro, 
QUAD SAFARI: ok. 29 Euro

Program 
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10/12
dni

12-18
18+

200 
m.

od 

1340 

PLN

Złote Piaski
to najbardziej znany kurort wypoczynkowy na bułgarskim wybrzeżu 
Morza Czarnego, położony zaledwie ok. 17 km na północ od 
morskiej stolicy kraju – Warny. Liczne restauracje, dyskoteki, 
kawiarenki, pizzerie, bary położone wzdłuż nadmorskiej promenady 
przyciągają wielu turystów, uatrakcyjniając wypoczynek. Przy 
ciągnącej się blisko 4 km piaszczystej plaży usytuowane są tereny 
sportowe do gry w tenisa ziemnego, mini golfa, zjeżdżalnie wodne, 
siłownie. Na miłośników sportów wodnych czekają skutery wodne, 
loty spadochronowe nad morzem, bałwany morskie, windsurfing 
i wiele innych atrakcji.

ŚWIADCZENIA: 
Cena podstawowa obejmuje: transport autokarem, zakwaterowanie i wyżywienie, realizację programu, korzystanie 
z basenu, zajęcia z animatorami, ubezpieczenie SIGNAL IDUNA (NNW 15 000 PLN i KL 10 000 Euro, bagaż 800 PLN), opiekę 
pilota, opiekę pedagogiczną (nie dotyczy uczestników „Wczasy młodzieżowe 18-25 lat”), bułgarską opiekę medyczną.
Cena podstawowa nie obejmuje: kaucji zwrotnej 15 Euro, opłat za wycieczki programu fakultatywnego, dopłaty 
do wyjazdów z poszczególnych miast. 
Dopłaty fakultatywne: Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji 2,5%-3% ceny imprezy, ubezpieczenie od chorób prze-
wlekłych + 75 zł, Gwarancja Niezmienności Ceny (bez względu na zmienność kosztów paliwa i kursu walut) + 80 zł.

UWAGI: 
Sugerowane kieszonkowe na potrzeby własne ok. 100 Euro + dodatkowo na wybrany program fakultatywny. Hotel wymaga kaucji – 15 
Euro, która obejmuje ew. szkody wyrządzone przez uczestników (opłata obowiązkowa). Wszyscy uczestnicy zobowiązani są posiadać 
ważny paszport lub dowód osobisty.

*Turnus z pobytem 7 dni / 6 noclegów | Cena za turnus skalkulowana przy kursie Euro NBP z dnia 6.11.2015.

Cena za turnus podawana w PLN za osobę

Hotel Riva Park 3*
3 posiłki dziennie (kuchnia bułgarska i europejska: śnia-
danie, obiad i kolacja – szwedzki stół – napój wliczony 

w cenę). W hallu przy recepcji woda dostępna przez całą dobę. 
Pobyt od obiadu w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu 
+ dodatkowy posiłek przed podróżą.

Hotel Holiday Park 4* 
All inclusive 3 posiłki dziennie (kuchnia bułgarska i europej-
ska: śniadanie, obiad i kolacja – szwedzki stół – napoje wliczone 
w cenę), przekąski popołudniowe. Pobyt od obiadu w dniu przy-
jazdu do śniadania w dniu wyjazdu + dodatkowy posiłek przed 
podróżą. W hallu przy recepcji woda dostępna przez całą dobę.

Hotel Riva Park ***
położony w Złotych Piaskach, ok. 250 m od plaży. Ho-
tel położony w pięknym ogrodzie – park z ławeczka-

mi, zakątkami do odpoczynku. Hotel o niskiej zabudowie. Przy 
hotelu basen odkryty (40 m długości), mały basen rekreacyjny, 
jacuzzi, boisko do siatkówki, koszykówki, małe bramki do piłki 
nożnej oraz scena z profesjonalnym oświetleniem i nagłośnie-
niem (koncerty, festiwale, występy). Leżaki i parasole przy ba-
senie bezpłatnie dla gości hotelowych. Obiekt monitorowany 
całodobowo. Wifi bezpłatnie w hallu hotelowym. Pokoje 3, 4, 
5 – osobowe z łazienkami, balkonami, telefonem, Tvsat, mini 
bar lub lodówka. Klimatyzacja w pokojach. 

Hotel Holiday Park ****
położony w centrum Złotych Piasków, ok. 200 m do plaży, 100 
m do przystanku MPK do Warny. W pobliżu znajduje się wiele 
restauracji, dyskotek i sklepów. Otoczony drzewostanem, usytu-
owany w centrum a zarazem w cichym spokojnym miejscu. Do 
dyspozycji uczestników: przytulny hol, recepcja, klimatyzowana 
restauracja z tarasem, snack-bar, basen z leżakami plażowymi 
i parasolami, brodzik dla dzieci, bar przy basenie, grill bar, winda, 
przechowalnia bagażu, plac zabaw z huśtawkami. Zakwaterowa-
nie w  pokojach 4- osobowe z łazienkami, TV SAT, balkon oraz 
klimatyzacja w cenie. W przypadku „Wczasy młodzieżowe 18-25 
lat” możliwość zamówienia pokoju 2-osobowego z wyżywaniem 
2 posiłki dzienne (bez zmiany ceny).Tu
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1. 24.06/25.06-03.07* 10 1340 1390 1440 1490 1540 1590 1640 1690
2. 30.06/01.07-11.07 12 1440 1490 1540 1590 1640 1690 1740 1790
3. 08.07/09.07-19.07 12 1440 1490 1540 1590 1640 1690 1740 1790
4. 16.07/17.07-27.07 12 1440 1490 1540 1590 1640 1690 1740 1790
5. 24.07/25.07-04.08 12 1440 1490 1540 1590 1640 1690 1740 1790
6. 01.08/02.08-12.08 12 1440 1490 1540 1590 1640 1690 1740 1790
7. 09.08/10.08-20.08 12 1440 1490 1540 1590 1640 1690 1740 1790
8. 17.08/18.08-28.08 12 1440 1490 1540 1590 1640 1690 1740 1790
9. 25.08/26.08-03.09* 10 1340 1390 1440 1490 1540 1590 1640 1690
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Hotel Holiday Park

Wczasy młodzieżowe 18-25 lat 
Hotel Holiday Park
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1. 24.06/25.06-03.07* 10 1440 1490 1540 1590 1640 1690 1740 1790

2. 30.06/01.07-11.07 12 1540 1590 1640 1690 1740 1790 1840 1890

3. 08.07/09.07-19.07 12 1540 1590 1640 1690 1740 1790 1840 1890

4. 16.07/17.07-27.07 12 1540 1590 1640 1690 1740 1790 1840 1890

5. 24.07/25.07-04.08 12 1540 1590 1640 1690 1740 1790 1840 1890

6. 01.08/02.08-12.08 12 1540 1590 1640 1690 1740 1790 1840 1890

7. 09.08/10.08-20.08 12 1540 1590 1640 1690 1740 1790 1840 1890

8. 17.08/18.08-28.08 12 1540 1590 1640 1690 1740 1790 1840 1890

9. 25.08/26.08-03.09* 10 1440 1490 1540 1590 1640 1690 1740 1790

Złote Piaski - Holiday Park****
Bułgaria

Autokar o podwyższonym standardzie (klimatyzacja, 
barek, WC).  Wyjazdy z miast: Lublin, Katowice, Biel-
sko-Biała – bez dopłat. Puławy +30 zł, Radom +70 zł, 

Warszawa +100zł, Łódź +100zł, Piotrków Tryb. +80zł, Radomsko 
+50zł, Częstochowa +50 zł.  Transport realizowany przy min. 
4 uczestnikach przy wyjazdach z miast: Rzeszów +150zł, Mielec 
+120 zł, Tarnów +100 zł, Kraków +80 zł, Kielce +100zł, Bydgoszcz 
+175 zł, Toruń + 150 zł, Włocławek +125 zł, Białystok +150 zł, 
Poznań +150 zł, Wrocław +120 zł, Opole + 100 zł, Gliwice + 30 
zł, Gdańsk +200 zł, Tczew +200 zł. Na odcinkach krajowych 
dopuszcza się przejazd innym środkiem transportu niż wyszcze-
gólniony w ofercie (np. mikrobusem, PKP lub samochodem 
osobowym) oraz przesiadkę do autokaru docelowego. Czas 
przejazdu od granicy polskiej do/z Bułgarii ok. 25 godzin.
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Ziemia Salzburska
Austria

10
dni

10-14
14-18

Wakacje pełne atrakcji
WODOSPADY,

JASKINIE, LODOWIEC,
RAFTING

hotel młodzieżowy, pokoje 
2-3-4-5-6-7-8-osobowe z ła-
zienkami. W obiekcie stołów-

ka, boiska sportowe, miejsce na ogni-
sko, sala telewizyjna, sala dyskotekowa, 
świetlica, tenis stołowy.

autokar o podwyższonym 
standardzie (WC, barek, vi-
deo, klimatyzacja). Dopłaty: 

z Warszawy 100 zł, z Łodzi 100 zł, z Lubli-
na 140 zł, z Krakowa 120 zł, z Katowic 90 
zł, z Wrocławia 150 zł, z Gdańska 250 zł. 
Wyjazdy z danej miejscowości realizowa-
ne przy zgłoszeniu się minimum 5 osób.

3 posiłki dziennie. Bogaty bufet 
śniadaniowy, 3-daniowy obiad 
z bufetem sałatkowym i jarzy-

nami, kolacja, napoje w trakcie posiłków.

1. Dzień: Wyjazd z Polski ok. godz. 4.00; przejazd Warszawa (ul. Niemcewicza 17) – Łódź (parking dla autokarów przy Ma-
nufakturze – godz. 7.00) – Katowice Parking górny przy Spodku, ul. Olimpijska – godz. 10.30) - Czechy, Austrię. Przyjazd 
do obiektu w godzinach wieczornych, kolacja, nocleg.
2-9.  dzień:  Pobyt w Austrii, bogaty program , wypoczynek,  rozrywka:
• rozgrywki sportowe,
• kąpiele w basenie lub jeziorze,
• zabawy i konkursy,
• całodzienna wycieczka do Salzburga – miasta urodzin Mozarta wpisanego na listę UNESCO,
• wizyta w sięgającej czasów Celtów kopalni soli Hallein – przejażdżka  łodzią po podziemnym wyrobisku z podkładem muzycznym 

i efektami świetlnymi, pochylnie, po których zjeżdża się na siedząco, ciekawe wykopaliska archeologiczne; www.salzwelten.at. 
• wycieczka do wodospadu Golling – jednego z najbardziej atrakcyjnych i romantycznych pomników przyrody ; www.golling.info,
• wycieczka wysokogórską drogą alpejską na lodowiec Grossglockner – z zapierającymi dech  krajobrazami, pięknymi 

wodospadami, spiętrzonymi jeziorami górskimi i niespotykaną szatą roślinną; www.grossglockner.at, 
• dyskoteki,
• zwiedzanie twierdzy Hohenwerfen z widowiskowym pokazem ptaków drapieżnych
• Lichtensteinklamm – unikalna atrakcja turystyczna – przełom rzeki płynącej przez środek góry, spacer po specjalnie 

zbudowanych kładkach zawieszonych przy skałach wzdłuż rzeki, osobliwością tego miejsca są przepiękne tęcze powstające 
przez spadającą z różnych wysokości wodę; www.liechtensteinklamm.at. 

• wycieczka do największej na świecie jaskini lodowej Eisriesenwelt; www.eisriesenwelt.at, 
• wycieczki piesze

10 dzień:  Wyjazd do Polski po śniadaniu. Powrót do Warszawy ok. godz. 24.00.

Program Obozu

od 

1895 

PLN

ŚWIADCZENIA: 
Cena podstawowa obejmuje: zakwaterowanie i wyżywienie, ubezpieczenie TU 
AXA Polska (NNW 2000 Euro, KL 10000 Euro, Bagaż 200 Euro), opiekę pedagogiczną, 
opiekę pilota-przewodnika, program, podatek VAT, miejscową opiekę medyczną. 
Cena podstawowa nie obejmuje: transportu z poszczególnych miast, programu 
fakultatywnego i biletów wstępów, oraz dopłat za transport z poszczególnych 
miast. Bilety wstępów 50 euro (obligatoryjnie).

Fakultatywnie: Rafting – 30 Euro

Ziemia Salzburska – Pełne uroku al-
pejskie wioski i miasteczka, ogromne 
masywy górskie z licznymi wąwozami, 
wodospadami i strumieniami, jeziora 
i lasy, kryształowo czysta woda, do 
tego znakomite jedzenie i mili, gościn-
ni ludzie. Oprócz tego mnóstwo moż-
liwości uprawiania różnych sportów 
od paralotniarstwa poprzez kolarstwo 
górskie, wędrówki i wspinaczki po że-
glarstwo i surfing.

UWAGI: 
sugerowane kieszonkowe na potrzeby własne ok. 
50 Euro + na bilety wstępów i ew. program fakul-
tatywny. Bagaż należy zapakować do toreb podróż-
nych lub plecaków bezstelażowych. Uczestnicy 
zobowiązani są do posiadania ważnego paszportu 
lub dowodu osobistego.

Turnus Termin Ilość dni
Cena

do 31.03 do 30.04 regularna
1. 01.07 – 10.07 10 1895 1945 1995

2. 15.07 –24.07 10 1895 1945 1995

Cena za turnus podana w PLN za osobę.
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Marche i Rzym
Włochy

1960 

PLN

Turnus Termin Ilość dni Cena

1. 28.07 – 07.08 11 1960

Piccola Italia
1. Dzień: Wyjazd  w godzinach popołudniowych, przejazd przez Polskę, Czechy, Austrię, przejazd nocny.
2. Dzień:  Przyjazd do obiektu w godzinach południowych, zakwaterowanie, obiad, zapoznanie z obiektem i okolicą, kolacja, nocleg.
3-9. Dzień: Pobyt w centrum młodzieżowym, realizacja programu:
• wycieczka do Ascoli Piceno – jednego z najważniejszych miast w Marche – pięknego starego miasta, którego centrum 

historyczne zbudowane jest w całości z trawertynu; zwiedzanie miasta: Piazza del Popolo, Palazzo dei Capitani, kościół św. 
Franciszka z cudownym krzyżem (podobno kilkakrotnie wypłynęła z niego krew), Piazza Arringo, katedra św. Emidiusza, 
Porta Gemina – brama miejska z czasów rzymskich, ruiny teatru rzymskiego, średniowieczny kamienny most Tufillo, 
Fort Malatesta, XIII-wieczna pustelnia św. Marka.

•  wycieczka ze zwiedzaniem pięknych miasteczek ze średniowiecznymi zabytkami: Offida, Acquaviva Piceno, Grottammare 
i perły Riwiery Palmowej – San Benedetto del Tronto.

• wycieczka do Rzymu, zwiedzanie Wiecznego Miasta z przewodnikiem: Bazylika i Plac św. Piotra; Rzym antyczny, bazylika 
św. Jana na Lateranie, Fontana di Trevi, Schody Hiszpańskie.

• plażowanie, kąpiele w morzu (dojazd shuttle busem do plaży), gry i zabawy, konkursy
10. Dzień: Śniadanie (+prowiant na drogę powrotną), wykwaterowanie, przejazd do San Marino – najstarszej republiki 
Europy, założonej podobno przez mnicha żyjącego w IV wieku, który zbiegł przed religijnymi prześladowaniami cesarza 
Dioklecjana. Republika ma własną mennicę, znaczki pocztowe, drużynę piłkarską, a nawet tysięczną armię. Krótkie zwie-
dzanie. Kontynuacja podróży. 
11. Dzień: Powrót do Polski w godzinach przedpołudniowych.

Program Obozu

Ascoli Piceno, 
Offida, Acquaviva 

Picena, Grottammare, 
San Benedetto del 

Tronto, Rzym

Region Marche ze stolicą w Anconie bywa zwany Italią w miniatu-
rze, jako że posiada morze i plaże, góry i wzgórza, bogatą kulturę 
i wyborną kuchnię. Malownicze pagórki przecinają pasma pól i oliw-
nych gajów, na ich czubkach stare miasteczka i osady, gdzieniegdzie 
samotne farmy - wszystko z kamieni, cieniutkich cegieł i dachówek.  

„Marche, gdzie magia jest rzeczywistością”  - tak promuje się region i coś 
w tym jest… pięć zmysłów nie wystarczy, by docenić Marche, potrzebny 
jest szósty.

ŚWIADCZENIA: 
Cena podstawowa obejmuje: zakwaterowanie  i wyżywienie wg oferty, ubezpie-
czenie TU AXA Polska  (NNW 2000 Euro, KL 10000 Euro, Bagaż 200 Euro), opiekę 
wykwalifikowanej kadry (kierownik - pilot + wychowawcy), miejscową opiekę 
medyczną, program. 
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstępów, na które należy przeznaczyć 
ok. 40 Euro, dopłat do transportu

UWAGI: 
każdy z uczestników obowiązany jest posiadać aktualny 
dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport); na-
leży zabrać ze sobą strój kąpielowy, krem z filtrem, nakrycie 
głowy, mały plecak na wycieczki.

centrum wakacyjne położo-
ne w odległości kilku kilome-
trów od Ascoli Piceno, na wy-

sokości 600 m n.p.m., skąd rozciąga się 
malowniczy widok na dolinę; otoczone 
parkiem o powierzchni 5000 m² z ma-
łym parkiem rozrywki, obiektami spor-
towymi i basenem; pokoje 3-4-osobo-
we z łazienkami i telewizorem. 

komfortowy autokar (WC, AC, 
barek, TV) Dopłata za trans-
port: Warszawa 100 zł, Łódź 

100 zł, Lublin 140 zł, Kraków 120 zł , Kato-
wice 90 zł, Wrocław 150 zł, Gdańsk 250 zł. 
Wyjazdy z danej miejscowości realizowane 
przy zgłoszeniu się minimum 5 osób.

trzy posiłki dziennie w re-
stauracji lub na tarasie  
ośrodka.

11
dni

12-18
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Lombardia
Włochy 12

dni12-18

Wakacje wśród cyprysów
WENECJA, WERONA,

OKOLICE
JEZIORA GARDA

hotel ***  nad jeziorem 
Garda, pokoje 3-4-osobo-
we z łazienkami

komfortowy autokar (WC, 
AC, barek, TV). Dopłata za 
transport: Warszawa 100 zł, 

Łódź 100 zł, Lublin 140 zł, Kraków 
120 zł, Katowice 90 zł, Wrocław 150 
zł, Gdańsk 250 zł. Wyjazdy z danej 
miejscowości realizowane przy zgło-
szeniu się minimum 5 osób.

trzy posiłki dziennie, pierw-
sze świadczenie -  obiado-
kolacja w dniu przyjazdu, 

ostatnie świadczenie – śniadanie 
w dniu wyjazdu + prowiant na powrót.

1. dzień: wyjazd ok.godz. 14.00; przejazd nocny do Wenecji  przez Czechy, Austrię, Włochy.
2. dzień: – przyjazd do Wenecji ok. godz. 8.00. Wenecja i jej piękno, to przede wszystkim niezwykłe położenie miedzy lazurem 
nieba i morza, na archipelagu ponad stu wysepek,wśród cichych wód laguny, które odbijają wytworna architekturę pałaców, 
kościołów i klasztorów. To właśnie jej romantyczny pejzaż, charakterystyczne morskie oświetlenie obiektów, refleksy wody 
i słońca były inspiracją wielkich weneckich malarzy; przejazd tramwajem wodnym na plac św. Marka, zwiedzanie z prze-
wodnikiem:  Bazylika św. Marka ; Pałac Dożów z zewnątrz, Most Westchnień i Most Rialto, spacer po uroczych uliczkach 
miasta, przejazd do hotelu na obiadokolację i nocleg.
3 – 10. dzień: wycieczka  do Malcesine – miejscowości leżącej w cieniu zielonych zboczy wschodniego brzegu jeziora 
Garda, spacer po miasteczku obok XIII wiecznego Castello, zbudowanego również przez rodzinę Scaglierich, gdzie więziony 
był Goethe podejrzewany o szpiegostwo kiedy szkicował zamkowe baszty nad jeziorem.  Wjazd obrotową kolejką linową 
na szczyt Monte Baldo skąd roztacza się przepiękny widok na północną część jeziora i otaczające je góry. Przejazd do mia-
steczka Sirmione, położonego przepięknie na cyplu wychodzącym w jezioro Garda. Zwiedzanie zamku rodziny Scaglierich 

– najlepiej zachowanej włoskiej twierdzy, ze wszystkich stron otoczonej wodą, z jedynym wejściem chronionym mostem 
zwodzonym; spacer po miasteczku , podziwianie pięknych willi, m.in. domu Marii Callas. Przejazd do uroczego miasteczka 
Limone, słynnego ze swych gajów cytrusowych, oranżerii i doskonałej oliwy z oliwek. 
• Wycieczka do Werony: Werona jest pięknie położonym miastem z bogatą historią sięgającą czasów etruskich, z mnó-

stwem zabytków i legend oraz wspaniałym rzymskim amfiteatrem Arena di Verona. Tu też zobaczymy zamek Scaglierich, 
zabytkowe centrum miasta ze średniowiecznymi ulicami i placami oraz dom Julii, 

• całodzienny pobyt w parku rozrywki GARDALAND
• kąpiele w hotelowym basenie
• gry i zabawy
• rozgrywki sportowe
• dyskoteki

11. dzień: śniadanie w hotelu, wykwaterowanie, w drodze krótki postój w Padwie. Padwa jest wyjątkowym miejscem. Za-
chwyca swą urokliwością i zaraża pięknem. To miasto do którego chce się wracać. Warto zwrócić uwagę, że Padwa kojarzona 
jest ze świętym Antonim, który ma tu swą bazylikę, gdzie znajduje się jego grobowiec i relikwie.  
12. dzień: powrót do Warszawy ok. godz. 10.00 

Program Obozu

 
2250 

PLN

ŚWIADCZENIA: 
Cena podstawowa obejmuje: prze-
jazd autokarem , zakwaterowanie 
i wyżywienie wg oferty, , ubezpie-
czenie TU AXA Polska (NNW 2000 
Euro, KL 10000 Euro, Bagaż 200 
Euro), opiekę wykwalifikowanej 
kadry, miejscową opiekę medycz-
ną, program. 
Cena podstawowa nie obejmuje:  
biletów wstępów - ok. 47 euro, kau-
cji zwrotnej w wysokości 10 euro na 
pokrycie ewentualnych szkód w ho-
telu i dopłaty za transport.

Jezioro Garda
jest najpiękniejszym i największym 
jeziorem we Włoszech, położonym 
w malowniczych i pełnych słońca 
górach. Woda w Jeziorze Garda 
należy do najczystszych spośród 
wszystkich włoskich jezior, a jej 
kolor przypomina wodę Adriaty-
ku. Wokół jeziora położonych jest 
kilkanaście typowo włoskich, ro-
mantycznych miasteczek z klasycz-
nymi wąskimi uliczkami, tarasami 
widokowymi na góry i jezioro oraz 
prawdziwie włoskimi restauracjami, 
w których można skosztować lokal-
nych specjałów.
Jezioro Garda swoja popularność 
zawdzięcza nie tylko malowniczym 
widokom i czystej wodzie, ale też 
klimatowi, który sprzyja wakacyjnej 
turystyce. Mimo bliskości gór mie-
siące wakacyjne są upalne, a woda 
w jeziorze zachęca do kąpieli. Tury-
ści zachwyceni są także lokalnymi 
mieszkańcami, którzy są bardzo 
gościnni i życzliwi. 

UWAGI: 
każdy z uczestników obowiązany jest posiadać 

aktualny dokument tożsamości (dowód osobisty 

lub paszport); należy zabrać ze sobą strój kąpie-

lowy, krem z filtrem, nakrycie głowy, mały plecak 

na wycieczki.

Turnus Termin Ilość dni Cena

1. 02.07 – 13.07 12 2250

Cena za turnus podana w PLN za osobę. Do ceny należy doliczyć transport + ok. 50 Euro na wstępy.
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Północ Południe
Włochy

11
dni

12-18
20
m.

2090 

PLN

Turnus Termin Ilość dni Cena
1. 07.07 – 17.07 11 2090

2. 28.07 – 07.08 11 2090

Ekspresem przez Italię
1. Dzień: Wyjazd z Polski, przejazd przez Czechy i Austrię w kierunku Włoch zgodnie z rozkładem jazdy.
2. Dzień: W godzinach porannych przyjazd do Wenecji. Rejs na plac św. Marka. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem w ję-
zyku polskim. W programie: zwiedzanie Bazyliki św. Marka, spacer od Pałacu Dożów, obok Dzwonnicy św. Marka, Loggetty, 
obok Wieży Zegarowej. Kontynuacja spaceru obok Siedziby Prokuratorów: Starej i Nowej, Skrzydła Napoleona, Biblioteki 
do Ponte Rialto. Przejazd do hotelu.
3. Dzień: Przejazd do Florencji. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem w języku polskim. W programie: zwiedzanie wnętrza 
kościoła Santa Croce, spacer po Piazza del Duomo obok baptysterium z Drzwiami Raju, wejście do katedry Santa Maria del 
Fiore. Kontynuacja spaceru obok wieży Giotta, przez Piazza della Signoria przy Palazzo Vecchio, do Ponte Vecchio - Mostu 
Złotników. Program kończy zwiedzanie Galerii Uffizi. Przejazd do hotelu.
4. Dzień: Przejazd do Rzymu. Zwiedzanie z przewodnikiem w języku polskim. W programie: spacer od Koloseum do Kapitolu: 
przejście obok Łuku Konstantyna, Forum Romanum, Łuku Septymiusza Severa, Placu Weneckiego z Ołtarzem Ojczyzny, 
następnie zwiedzanie Panteonu, Plac Navona z fontanną Czterech Rzek, Fontanna di Trevi następnie Schody Hiszpańskie. 
Przejazd do hotelu.
5. Dzień: Przejazd do Monte Cassino. Zwiedzanie klasztoru św. Benedykta i cmentarza żołnierzy polskich. Przejazd w okolice 
półwyspu Sorrento, zakwaterowanie w hotelu w porze kolacji.
5 – 8. Dzień: Pobyt w pobliżu półwyspu Sorrento. W czasie pobytu program rekreacyjny, gry i zabawy na plaży, kąpiele 
w morzu pod opieką miejscowego ratownika, gry terenowe, quizy, a także wycieczki:
POMPEJE
Rejs na wyspę CAPRI (wjazd kolejką, spacer po mieście i po ogrodach Augusta)
9. Dzień: Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu, przejazd w kierunku Werony. Zakwaterowanie w hotelu. Wieczorny spacer 
po Weronie amfiteatr rzymski, z zewnątrz balkon i Dom Julii. Powrót do hotelu, nocleg.
10. Dzień: Przejazd nad jezioro Garda. Całodzienna zabawa w Parku Rozrywki Gardaland. Wyjazd w kierunku Polski. Nocny 
przejazd przez Austrię i Czechy. 
11. Dzień: Powrót do Polski zgodnie z rozkładem jazdy. 
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie.
Obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez rodziców lub osoby upoważnione. 

Program Obozu

Od Wenecji
do Capri

ŚWIADCZENIA: 
Cena p o d st awowa ob ejmuje: 
przejazd komfortowym autokarem, 4 
noclegi w okolicach Półwyspu Sorrento 
z wyżywieniem (śniadanie, lunch, kolacja) - 
pobyt FB, 4 noclegi tranzytowe we Włoszech 
z wyżywieniem (obiadokolacja, śniadanie) 

– tranzyt HB, wyżywienie: pierwszym 
posiłkiem jest obiadokolacja drugiego dnia 
imprezy, ostatnim śniadanie dziesiątego dnia 
imprezy, opiekę pedagogiczną kierownika-
pilota i wychowawców przez cały okres 
trwania wyjazdu, ubezpieczenie (NNW, 
KL, bagaż), bogaty program turystyczny 
i wypoczynkowy
Cena podstawowa nie obejmuje: 
kosztów wstępów, komunikacji miejskiej, 
wjazdów do miast, usługi przewodnickie 
i realizacja programu: 120 EUR - płatne 
w autokarze, kaucji zwrotnej w wysokości 
10 EUR w hotelu we Włoszech, dopłaty za 
wyjazd z poszczególnych miast Polski
Dodatkowo płatne: dobrowolne 
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji – 
3% całkowitej ceny imprezy (deklarowane 
w ciągu 3 dni roboczych od zrobienia 
rezerwacji i  wpłaty zaliczki), osoba 
przewlekle chora powinna wykupić 
ubezpieczenie od chorób przewlekłych – 
dopłata 135 PLN (deklarowane najpóźniej 
tydzień przed wyjazdem), gwarancja 
niezmiennej ceny bez względu na koszt 
paliwa i kursy walut – dopłata 80 PLN 
(deklarowane w dniu zawarcia umowy).

UWAGI: 
należy zabrać ze sobą: ważny paszport lub dowód osobisty, legitymację szkolną, zapas lekarstw, szczególnie 
jeśli bierzesz je stale, kieszonkowe – sugerowane około 7 - 8 EUR na dzień, mały podręczny plecak, ręczniki i 
kosmetyki, kostium kąpielowy, nakrycie głowy, napoje i kanapki na drogę (plus ok. 50 pln na obiad przed granicą 
oraz na śniadanie w drodze powrotnej), wygodne buty i strój sportowy, sweter i kurtkę przeciwdeszczową – w 

lecie mogą również zdarzyć się chłodniejsze dni, aparat fotograficzny, krem przeciwsłoneczny z filtrem.

hotel Casa Rossa*** Torre del 
Greco położony nad samym 
morzem, tuż obok plaży 

z ratownikiem. Pokoje 3-4 osobowe 
z łazienką i prysznicem, telewizorem, 
wifi i klimatyzacją w cenie. Hotele 
tranzytowe – hotele 3*, pokoje 2-4 
osobowe z łazienkami. Wyżywienie: 
śniadania wzmocnione i obiadokolacje. 

komfortowymi autokarami 
wyposażonymi w uchylne 
fotele, WC, klimatyzację, 

barek oraz DVD. Miejsca w autokarach są 
nienumerowane. Zbiórka 30 minut przed 
planowaną godziną odjazdu. Autokar 
docelowy jedzie na trasie Katowice-
Torre del Greco-Katowice. Dopłaty 
za transport: Katowice bez dopłaty; 
Warszawa, Łódź, Piotrków Trybunalski, 
Częstochowa, Kraków, Wrocław – 50 zł, 
Kielce – 80 zł, Gdańsk – 150 zł, Ostróda, 
Olsztyn, Bydgoszcz, Białystok, Lublin, 
Poznań – 100 zł. Przejazdy antenowe 
realizowane przy zgłoszeniu się min. 5 
osób, różnymi środkami transportu – PKS, 
PolskiBus, Plus Bus, PKP, bus – zawsze 
pod opieką konwojenta). Szczegółowy 
rozkład jazdy na stronie www.

śniadanie tranzytowe i poby-
towe, obiad 2-daniowy + de-
ser + woda w dzbankach 

i kolacja 1 daniowa + deser + woda.
Oferta skalkulowana na podstawie kursu 1 EURO=4,3 PLN

Nasza propozycja to niezapomniana podróż do najciekawszych włoskich 
miast. Oprócz wizualnych doznań proponujemy relaks u stóp Wezuwiusza 
i niezapomniane chwile szaleństwa w legendarnym Parku Rozrywki Gardaland. 
Dużą atrakcją jest rejs i pobyt na wyspie Caprii na którą przypływają najsłynniejsi 
celebryci z Europy. Dla chętnych przygotowaliśmy quizy i zagadki związane ze 
zwiedzanymi atrakcjami, na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.



20

Toskania i Rimini
Włochy 11

dni12-18

Podróż Marzeń Nowość! 
Mediolan 
i San Siro!

Hotel w Rimini – Hotel 
MAGRIV*** znajdujący 
się ok. 200 m od plaży, na 

której organizowane są zajęcia spor-
towe i animacje, opieka ratownika 
miejscowego, leżaki i parasole 5 eur/
os./dzień (1 parasol+2 leżaki). Pokoje  
4-osobowe z łazienkami,  możliwe 
łóżka piętrowe. Łazienki w pokojach 
wyposażone są w pełny węzeł sanitar-
ny (umywalka, WC, prysznic - kabiny 
prysznicowe w większości osłonięte 
są ciężką „zasłoną”) oraz suszarkę. 
W każdym pokoju TV oraz telefon 
i klimatyzacja (płatna dodatkowo 5 
eur za dzień za pokój). Klimatyzacja 
w salach wspólnych, w hallu i restau-
racji jest włączona przez cały dzień.
Hotele tranzytowe - Hotele 3*, pokoje 
2-4 osobowe z łazienkami. Wyżywienie: 
śniadania wzmocnione i obiadokolacje.

przejazd komfortowymi 
autokarami wyposażo-
nymi w uchylne fotele, 

WC, klimatyzację, barek oraz DVD. 
Przed przejazdem przez granicę 
przewidujemy postój przeznaczony 
na posiłek. Miejsca w autokarach nie 
są numerowane. Zbiórka 30 minut 
przed planowaną godziną odjazdu. 
Autokar docelowy jedzie na trasie 
Katowice-Rimini-Katowice. 
Dopłaty za transport: Katowice bez 
dopłaty; Warszawa, Łódź, Piotrków 
Trybunalski, Częstochowa, Kraków, 
Wrocław – 50 zł, Kielce – 80 zł, Gdańsk 

– 150 zł, Ostróda, Olsztyn, Bydgoszcz, 
Białystok, Lublin, Poznań – 100 zł.
Przejazdy antenowe realizowane przy 
zgłoszeniu się min. 5 osób, różnymi 
środkami transportu – PKS, PolskiBus, 
Plus Bus, PKP, bus – zawsze pod opie-
ką konwojenta). Szczegółowy rozkład 
jazdy na stronie www.

wzmocnione śniadanie-
(bufet), lunch 2 dania: 
danie główne + deser, 

kolacja 2-daniowa  + deser, woda 
w karafkach na stolach. WiFi jest 
bezpłatne, dostępne w pomiesz-
czeniach wspólnych hotelu (hall, 
ogród hotelowy). W pobliżu hote-
lu znajdują się: Centrum Handlowe 

1. Dzień: Wyjazd z Polski zgodnie z rozkładem, przejazd przez Czechy i Austrię w kierunku Włoch.
2. Dzień: Przyjazd do Vicenzy znajdującej się na liście UNESCO. W programie: spacer od Placu dei Signori, obok Bazyliki 
Palladiana, do Katedry Santa Maria Annunciata. Przejazd pociągiem ok. 40 min. do Werony. W programie: spacer po mieście 
amfiteatr rzymski z zewnątrz, zwiedzanie domu i balkonu Julii. Przejazd do hotelu.
3. Dzień: Przejazd do Mediolanu. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem w języku polskim. W programie: zwiedzanie kościoła 
Santa Maria delle Grazie, następnie spacer obok Katedry Mediolańskiej, Opery La Scala,  Placu i Kościoła św. Ambrożego, 
Muzeum i Zamku Sforzów do Corpi Santi (mury miejskie). Zwiedzanie kończy wizyta na stadionie AC Milan i Inter Medio-
lan – San Siro. Przejazd do hotelu.
4. Dzień: Przejazd do Florencji. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem w języku polskim. W programie: zwiedzanie kościoła 
Santa Croce, spacer po Piazza del Duomo obok baptysterium z Drzwiami Raju, wejście do katedry Santa Maria del Fiore. 
Kontynuacja spaceru obok wieży Giotta, przez Piazza della Signoria przy Palazzo Vecchio, do Ponte Vecchio - Mostu Złotników. 
Program kończy zwiedzanie Galerii Uffizi. Przejazd do Pizy. Spacer po Campo dei Miracoli z Krzywą Wieżą. Przejazd do hotelu.
5. Dzień: Przejazd do starożytnego miasta Etrusków – Volterry. W programie: spacer od Piazza dei Priori, obok ratusza 
Palazzo dei Priori, Katedry di Santa Maria Assunta do baptysterium di San Giovanni. Przejazd do Sieny, miasta znajdującego 
się na liście UNESCO. W programie: spacer od placu Duomo z Katedrą, Palazzo Pubblico, Torre del Mangia do placu Piazza 
del Campo. Przejazd do Rimini, zakwaterowanie w hotelu w porze kolacji.
6-9. Dzień: Pobyt na Riwierze Adriatyckiej, w Rimini. W czasie pobytu program rekreacyjny, gry i zabawy na plaży, kąpiele 
w morzu pod opieką miejscowego ratownika, dyskoteki - dla osób powyżej 16 r.ż., zwiedzanie Rimini, gry terenowe, quizy, 
a także wycieczki:
MIRABILANDIA – całodzienna zabawa w jednym z najsłynniejszych włoskich parków rozrywki
SAN MARINO – spacer po zabytkowym centrum z widokiem na wzgórze Monte Titano gdzie znajdują się słynne trzy 
wieże: Guiata, Montale, Cesta. 
10. Dzień: W godzinach porannych przejazd do Wenecji. Rejs na plac św. Marka. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem w ję-
zyku polskim. W programie: zwiedzanie Bazyliki św. Marka, spacer od Pałacu Dożów, obok Dzwonnicy św. Marka, Loggetty, 
obok Wieży Zegarowej. Kontynuacja spaceru obok Siedziby Prokuratorów: Starej i Nowej, Skrzydła Napoleona, Biblioteki 
do Ponte Rialto. Czas na obiad we własnym zakresie. Wyjazd w kierunku Polski. Nocny przejazd przez Austrię i Czechy. 
11. Dzień: Powrót do Polski zgodnie z rozkładem jazdy. 
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie.
Obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez rodziców lub osoby upoważnione.

Program Obozu

 
2090 

PLN

ŚWIADCZENIA: 
Cena podstawowa obejmuje: przejazd komfortowym autokarem, 5 noclegów na Riwie-
rze Adriatyckiej z pełnym wyżywieniem (śniadanie, lunch, kolacja),  3 noclegi tranzytowe we 
Włoszech z wyżywieniem 2 razy dziennie (obiadokolacja, śniadanie),  wyżywienie: pierwszym 
posiłkiem jest obiadokolacja drugiego dnia imprezy, ostatnim śniadanie dziesiątego dnia imprezy, 
opiekę pedagogiczną kierownika-pilota i wychowawców przez cały okres trwania wyjazdu, 
ubezpieczenie AXA (NNW, KL, bagaż), bogaty program turystyczny i wypoczynkowy
Cena podstawowa nie obejmuje: kosztów wstępów, komunikacji miejskiej, wjazdy do 
miast, usługi przewodnickie i realizacji programu: 120 EUR - płatne w autokarze,  wstępów 
na dyskoteki (dla osób powyżej 16 r.ż.) - cena ok 10 EUR/wstęp, kaucji zwrotnej w wysokości 
10 EUR w hotelu we Włoszech, dopłaty za wyjazd z poszczególnych miast Polski
Dodatkowo płatne również: dobrowolne ubezpieczenie od kosztów rezygnacji 

– 3% całkowitej ceny imprezy (deklarowane w ciągu 3 dni roboczych od zrobienia 
rezerwacji i wpłaty zaliczki), osoba przewlekle chora powinna wykupić ubezpiecze-
nie od chorób przewlekłych – dopłata 135 PLN (deklarowane najpóźniej tydzień 
przed wyjazdem), gwarancja niezmiennej ceny bez względu na koszt paliwa i kursy 
walut – dopłata 80 PLN (deklarowane w dniu zawarcia umowy)

UWAGI: należy mieć ze sobą ważny paszport lub dowód 

osobisty oraz legitymację szkolną,  zapas lekarstw, szczególnie 

jeśli bierzesz je stale, kieszonkowe – sugerowane około 7 - 8 

EUR na dzień, mały podręczny plecak,  ręczniki i kosmetyki,  

nakrycie głowy, napoje i kanapki na drogę (plus ok. 50 pln na 

obiad przed granicą oraz na śniadanie w drodze powrotnej), 

wygodne buty i strój sportowy,  sweter i kurtkę przeciwdesz-

czową – w lecie mogą również zdarzyć się chłodniejsze dni, 

aparat fotograficzny, małą poduszkę na podróż autokarem, 

notes i długopis, krem przeciwsłoneczny z filtrem

Turnus Termin Ilość dni Cena
1. 07.07 – 17.07 11 2090

2. 28.07 – 07.08 11 2090

Cena za turnus podana w PLN za osobę. Do ceny należy doliczyć transport + ok. 120 Euro na wstępy.

Idealny wyjazd dla osób aktywnych, które lubią połączenie wypoczynku na plaży 
ze zwiedzaniem niezwykłych zabytków. Piękne krajobrazy Toskanii pozwolą na 
chwilę zapomnienia od codzienności. Nowością w programie jest zwiedzanie 
legendarnego stadionu piłkarskiego AC Milan i Inter Mediolan – San Siro. Dużą 
atrakcją jest całodzienna zabawa w Parku Rozrywki MIRABILANDIA. Zaletą obozu 
jest smaczna włoska kuchnia i wspaniała atmosfera na wyjeździe. Dla chętnych 
przygotowaliśmy quizy i zagadki związane ze zwiedzanymi atrakcjami, na zwycięz-
ców czekają atrakcyjne nagrody.

„Le Befane”, stadion 105 w Rimini, 
gdzie odbywają się różne zawody 
sportowe, spektakle artystyczne, 
koncerty oraz 3 poziomowa Dys-
koteka Carnaby. Najbliższy kościół: 
Santa Maria Annunziata jest około 
1 km od hotelu.

200 
m.
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Adriatyk
Chorwacja – Włochy

1999 

PLN

Fakultatywnie:
MIRABILANDIA – 35 euro, RZYM – 60  euro, AQUAFUN 
- ok. 25 euro, REPUBLIKA SAN MARINO -ok.  20 euro, 
DYSKOTEKI  –wstęp: 10 euro. Dokładny opis fakultetów 
na stronie www.

Turnus Termin Ilość dni Cena
1. 07.07 – 18.07 12 1999

2. 18.07 – 29.07 12 1999

3. 01.08 – 12.08 12 1999

Adriatycka Przygoda
Dzień 1.  Wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. Przejazd przez Czechy, Austrię, Słowację w stronę Chorwacji - Jezior Plitwickich.
Dzień 2.  Dojazd w godzinach porannych do niesamowitego Parku Krajobrazowego Jezior Plitwickich.  Całodzienne zwie-
dzanie Parku Jezior Plitwickich. Jest to bajkowe miejsce. Jeden ze strumieni zasilających jeziora Plitwica tworzy wodospad 
o wysokości 78 metrów. Długość wszystkich jezior wynosi ponad 8 kilometrów, a ich łączna powierzchnia ok. 200 hektarów. 
Przejazd na wyspę Krk. Zakwaterowanie w hotelu. Pierwsze świadczenie kolacja.
Dzień 3, 4.  Pobyt na urokliwej Wyspie Krk. Zwiedzanie starożytnego miasta Omisalj i stolicy wyspy – miejscowości o tej 
samej nazwie. Niezapomniane kąpiele w błocie w Cizici. Pobyt na najpiękniejszych plażach na wyspie, kąpiele w nieskazitelnie 
czystej wodzie. Wspólne zajęcia integracyjne, rozgrywki sportowe.
Dzień 5. Po lunchu wyjazd w stronę Włoch. Po drodze zwiedzanie Rijeki – trzeciego największego miasta portowego 
w Chorwacji,nad którym stoi twierdza z 13 stulecia.. To malownicze miejsce zadziwia wszystkich pięknymi jachtami, łodzia-
mi i żaglowcami. Po kolacji przejazd do luksusowego ośrodka nadmorskiego Opatija. Wieczorne zwiedzanie przepięknie 
oświetlonego miasta leżącego na zboczu gór Uczka. Przejazd nocny do Rimini. 
Dzień 6 – 10. Dojazd do Rimini w godzinach porannych, śniadanie, zakwaterowanie w hotelu. Realizacja programu: plażing 

– smażing czyli relaks na słonecznej plaży, spacery po bulwarze i uliczkach z licznymi kawiarniami i restauracjami – okazja do 
spróbowania słynnych włoskich lodów i pizzy, zabawy integracyjne, turnieje sportowe, zajęcia rekreacyjne, quizy z nagrodami 

, wieczorowe wyjścia na dyskoteki (dodatkowo płatne), możliwość korzystania z wycieczek fakultatywnych: Mirabilandia, 
San Marino, Rzym lub Aquafan. 
Dzień 11. Wyjazd w stronę Wenecji. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem. Rejs statkiem turystycznym kanałami do Placu św. Marka, 
spacer od Mostu Westchnień, przejście obok Pałacu Dożów, Bazyliki św. Marka do Ponte Rialto. Wyjazd w drogę powrotną do Polski.
Dzień 12. Dojazd do Polski zgodnie z rozkładem jazdy.

Program Obozu

W PROGRAMIE 
ZWIEDZANIE  

CHORWACJI I WŁOCH

Omišalj Chorwacja starożytne miasteczko na zachwycającej Wyspie Krk, położone 
w zatoczce na północnym krańcu wyspy. Bardzo czyste plaże i bajkowe widoki 
sprawiają, że niektórzy uważają to miejsce za magiczne. 

Rimini Włochy to jedno z najpopularniejszych miast imprezowo -wypoczyn-
kowych nad północnym Adriatykiem. Piękne piaszczyste plaże i bogate życie 
nocne pośród wielu sklepików, kawiarni i knajpek ulokowanych wzdłuż wybrzeża, 
gwarantują niezapomniane wakacyjne wspomnienia. 

ŚWIADCZENIA: 
Cena podstawowa obejmuje:   zakwaterowanie i wyżywienie wg programu, opiekę 
kadry pedagogicznej, medycznej, transport na trasie Kielce-Chorwacja-Włochy- 
Kielce, program obozu młodzieżowego, ubezpieczenie KL - 10.000 euro, NNW- 2000 
euro, bagaż - 200 euro, podatek VAT.
Cena podstawowa nie obejmuje : dopłat do transportu z poszczególnych miast, 
biletów wstępu i usługi przewodnickiej podczas realizacji programu – 35 euro 
(płatne obowiązkowo), dodatkowych wycieczek fakultatywnych w Rimini (wg 
uznania), opłaty klimatycznej – ok. 9 euro oraz kaucji zwrotnej - 25 euro (płatne 
obowiązkowo – oddawane w dniu wykwaterowania z hotelu w Rimini).

UWAGI: 
Obowiązkowo potrzebny aktualny paszport lub dowód 
osobisty! Do autokaru można wziąć 1 bagaż zasadniczy i 1 
bagaż podręczny.  Obowiązująca kaucja zwrotna 25 euro. 
Wycieczki fakultatywne realizowane w zależności od liczby 
chętnych, wstęp na dyskotekę od 16 r. ż.

Hotel Adriatic** w Chor-
wacji oraz hotel ***/** w Ri-
mini, położony tuż przy 

plaży wśród bujnej zieleni, dogodnie 
zlokalizowany, ok. 100 metrów do 
plaży, ok. 500 metrów od centrum 
miejscowości. Pokoje 3-,4-,5-osobowe 
z łazienkami.  Hotel w Rimini – pokoje 
3-, 4-, 5-osobowe z łazienkami, możli-
we łóżka piętrowe.

autokar o podwyższonym 
standardzie, wyposażony 
w WC, DVD, barek. Wyjazd 

z Gdańska w godzinach popołudnio-
wych, powrót w godzinach wieczornych. 
Dopłata do transportu: Gdańsk + 160 zł, 
Toruń + 160 zł, Łódź + 100 zł, Warszawa 
+ 100 zł; Katowice i Kraków bez dopłat;  
pozostałe miasta na zapytania.

trzy x dziennie, w Omisalj śnia-
dania i kolacje w formie bufe-
tu, lunch - dania serwowane, 

woda do posiłków (napoje dodatkowo 
płatne). Pierwszy posiłek w Chorwacji 
kolacja w dniu przyjazdu do hotelu, 
ostatni lunch piątego dnia pobytu. W Ri-
mini śniadania w formie bufetu, lunch 
i kolacja- dania serwowane, woda do 
posiłków (napoje dodatkowo płatne). 
Dodatkowo do obiadu podwieczorek 
w formie deseru lub owocu. Suchy 
prowiant na drogę powrotną. Pierwszy 
posiłek śniadanie w dniu przyjazdu do 
hotelu, ostatni śniadanie w dniu wyjaz-
du. W trakcie całodniowych wycieczek 
suchy prowiant zamiast lunchu. Dodat-
kowe posiłki: kolacja w Rijece lub okolicy 
(podczas podróży do Rimini)

8
dni

12-18
150 

m.
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Rimini
Włochy 11

dni13-18

Włoski Luzik
SZALONE IMPREZY 

POŁĄCZONE ZE 
SŁOŃCEM, PLAŻĄ 
I PYSZNĄ PIZZĄ

1. Dzień Wyjazd z Gdańska w godzinach porannych. Przejazd przez Polskę, Czechy, Austrię.
2. Dzień Przyjazd do Rimini w okolicach godzin przedpołudniowych Zakwaterowanie. Pierwsze świadczenie obiad. Spacer 
po miejscowości. Wieczorek zapoznawczy.
3-9. Dzień Wypoczynek we Włoszech , możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych oraz:

Leniwie:
• Plażing , Smażing i Relaksing czyli opalanie i kąpiele w morzu.
• Spacery po bulwarze i uliczkach z licznymi kawiarenkami. Okazja do spróbowania włoskich specjałów.

Aktywnie:
• Turnieje sportowe na poważnie i wesoło, zajęcia rekreacyjne, quizy z nagrodami
• Wycieczki Fakultatywne dla chętnych
• Wyjazd autobusem miejskim do Rimini miasta natchnienia wielu filmów Felliniego oraz przepięknej architektury 

pamiętającej czasy rzymskie. (koszt biletów ok. 5 euro)
• Gra miejska - rywalizacja w zespołach z elementami języka włoskiego 

Imprezowo:
• Wyjścia na najpopularniejsze dyskoteki 
• Nawiązanie fantastycznych znajomości w międzynarodowym gronie.

10. Dzień Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, przejazd do MIRABILANDII – jednego z największych Parków Rozrywki 
w Europie. Na terenie parku znajduje się 7 stref tematycznych, 44 atrakcje (karuzele, kolejki górskie, pokazy kaskaderskie 
itp.), restauracje i bary, a przez cały dzień odbywają się spektakle wśród zieleni i wody (3 jeziora, 7 fontann, 14 wodospadów) 
Wieczorem wyjazd w drogę powrotną do Polski.
11. Dzień Powrót do Gdańska w godzinach wieczornych. 

Program Obozu

 
1699 

PLN

ŚWIADCZENIA: 
Cena podstawowa obejmuje: zakwa-
terowanie – 8 noclegów, wyżywienie wg 
opisu, opiekę kadry pedagogicznej, me-
dycznej, transport na trasie Kielce-Rimini-

-Kielce, program obozu młodzieżowego, 
ubezpieczenie, podatek VAT. Ubezpie-
czenie: Koszty Leczenia w podróży za-
granicznej do 10.000 euro, Następstwa 
Nieszczęśliwych Wypadków do 2000 euro 
oraz bagaż do 200 euro (AXA).
Cena podstawowa nie obejmuje:  wy-
cieczek fakultatywnych (wg uznania) biletu 
wstępu do Parku Rozrywki Mirabilandia ok. 
35 euro (obowiązkowo), klimatyzacja (płat-
na nieobowiązkowo), opłaty klimatycznej 

– ok. 12 euro (może ulec zmianie w 2016r. 
Aktualne informacje na stronie Włoskiej 
Organizacji Turystycznej) oraz kaucji zwrot-
nej - 25 euro (płatne obowiązkowo).

UWAGI
Obowiązkowo potrzebny aktualny paszport lub 
dowód osobisty! Do autokaru można wziąć 1 bagaż 
zasadniczy i bagaż podręczny. Obowiązująca kaucja 
zwrotna 25 euro.

Turnus Termin Ilość dni Cena
1. 27.06 – 07.07 11 1699

2. 05.07 – 15.07 11 1699

3. 13.07 – 23.07 11 1699

4. 21.07 – 31.07 11 1699

5. 29.07 – 08.08 11 1699

6. 06.08 – 16.08 11 1699

Cena za turnus podana w PLN za osobę. 

Rimini to jedno z najpopularniejszych miast imprezowo - wypoczynkowych nad 
północnym Adriatykiem. Piękne piaszczyste plaże i bogate życie nocne pośród 
wielu sklepików, kawiarni i knajpek ulokowanych wzdłuż wybrzeża, gwarantują 
niezapomniane wakacyjne wspomnienia. 

FAKULTATYWNIE (w zależności od liczby chętnych osób):
• RZYM  – 60  euro
• FLORENCJA Z PIZĄ – 55  euro
• WENECJA  – 55  euro
• AQUAFUN  - ok. 25 euro 
• REPUBLIKA SAN MARINO – ok.  20 euro
• DYSKOTEKI: Carnaby, Altromondo, Blow Up –  ok. 10 euro za wstęp, wstęp 

na dyskotekę od 16 roku życia
Dokładny opis fakultetów na stronie www.

Hotel ADLER*** (http://
www.adlerhotelrimini.it/
photos.htm) położony 

w  imprezowej dzielnicy, 6 km od 
historycznego centrum Rimini. Po-
koje 3,4-osobowe (możliwe łóżka 
piętrowe) z łazienkami.

autokar  o podwyższonym 
standardzie, wyposażony 
w WC, DVD, barek. Wyjazd 

z Gdańska w godzinach porannych, 
powrót w godzinach wieczornych.
UWAGA! Możliwość wyjazdu z miast 
antenowych. Dopłaty do miejsc wsia-

-dania (obowiązkowo): Gdańsk +160 
zł, Tczew +160 zł, Malbork +160 zł, Toruń 
+160 zł, Bydgoszcz +160 zł, Warszawa 
+100 zł, Łódź +100 zł, Lublin +100 zł, 
Rzeszów +100zł, Tarnów +80zł, Czę-
stochowa +60zł, Piotrków Trybunalski 
+80zł, Radom +80zł, Kielce (bez dopłaty), 
Katowice (bez dopłaty), Kraków (bez 
dopłaty), Lębork + 220 zł (antenka reali-
zowana z Lęborka do Gdańska samocho-
dem osobowym, busem lub pociągiem 
przy min. 3 osobach chętnych).

trzy posiłki dziennie:  śniada-
nia w formie bufetu, lunch 
i kolacja - dania serwowane, 

woda do posiłków (napoje dodatkowo 
płatne). Dodatkowo do lunchu pod-
wieczorek w formie deseru lub owocu. 
Suchy prowiant na drogę powrotną. 
W trakcie całodniowych wycieczek su-
chy prowiant zamiast lunchu. Pierwszy 
posiłek lunch w dniu przyjazdu do ho-
telu, ostatni śniadanie w dniu wyjazdu.
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Złote Piaski
Bułgaria

12
dni

12-18
300

m.

1599 

PLN

Turnus Termin Ilość dni Cena
1. 30.06-11.07 12 1599

2. 04.07-15.07 12 1599

3. 09.07-20.07 12 1599

4. 13.07-24.07 12 1599

5. 18.07-29.07 12 1599

6. 22.07-02.08 12 1599

7. 27.07-07.08 12 1599

8. 31.07-11.08 12 1599

9. 05.08-16.08 12 1599

10. 09.08-20.08 12 1599

11. 14.08-25.08 12 1599

12. 18.08-29.08 12 1599

Hotel MAK****
Impreza 12 dni – pobyt w złotych piaskach 10 dni (9 noclegów).
1 dzień: Wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. Przejazd przez Słowację, Węgry i Rumunię. Po południu dłuższy postój na terenie 
Słowacji na ciepły posiłek (płatny we własnym zakresie ok. 5 EUR). Nocny przejazd przez Rumunię.   
2 dzień: Przyjazd do Złotych Piasków w godzinach rannych. Złożenie bagaży w wyznaczonym miejscu. Zakwaterowanie 
w pokojach od godziny 14:00. Lunch, spotkanie organizacyjne z kierownikiem, powitanie i przedstawienie kadry i młodzieży, 
przekazanie praktycznych informacji dotyczących zakwaterowania, wyżywienia, miejscowości. Podczas spotkania uczestnicy 
zapoznają się z programem, ofertą wycieczek fakultatywnych i regulaminami (kąpieli, obozu). Kolacja, nocleg.
3 – 10 dzień:  Program pobytu: plażowanie, kąpiele w morzu pod opieką ratownika, zajęcia na basenie: siatkówka, koszy-
kówka, gry zespołowe, zajęcia terenowe na plaży, zawody sportowe, piesze wycieczki po okolicy, wieczory filmowe, karaoke, 
wyjścia na dyskoteki. 
11 dzień: Wykwaterowanie po śniadaniu, złożenie bagaży w wyznaczonym miejscu. Czas wolny na ostatnie zakupy, pa-
miątkowe zdjęcia itp.  Lunch. Późnym popołudniem zbiórka przed hotelem i pobranie suchego prowiantu. Wyjazd w drogę 
powrotną do kraju. Nocny przejazd przez Bułgarię i Rumunię.
12 dzień:  Dalsza podróż przez Rumunię, Węgry, Słowację. Przyjazd do Polski w godzinach wieczornych.  

Program Obozu

Najlepsza 
miejscówka
w Bułgarii

ŚWIADCZENIA: 
Cena podstawowa obejmuje: zakwate-
rowanie, wyżywienie, transport auto-
karem LUX , opieka wykwalifikowanej 
kadry pedagogicznej, opieka medycz-
na, taksa klimatyczna, ubezpieczenie 
SIGNAL IDUNA (KL 10.000 EUR, NNW 
10.000 PLN, bagaż 800 PLN), realizacja 
programu sportowo-rekreacyjnego.
Cena podstawowa nie obejmuje: wycie-
czek fakultatywnych, ciepłego posiłku na te-
renie Słowacji ok. 5 EUR, dopłat za połączenia 
antenowe, ubezpieczenia od kosztów rezy-
gnacji, gwarancji niezmiennej ceny + 70zł/os.

UWAGI: 
prosimy o zabranie WAŻNEGO paszportu lub dowodu 
osobistego, obowiązuje kaucja zwrotna 20 EUR/os., 
pierwszym i ostatnim posiłkiem jest lunch + suchy 
prowiant na drogę powrotną; sugerowane kieszonkowe 
na drobne wydatki poza wycieczkami fakultatywnymi 
ok. 80 EUR, adres i numer telefonu do hotelu rozdawane 
będą przy autokarze w dniu wyjazdu, połączenia 
antenowe realizowane są samochodami osobowymi, 
busami lub autokarami. Uczestnicy powyżej 18 lat (18 
lat ukończone przed rozpoczęciem imprezy lub w jej 
trakcie) – cena wyższa o 130 zł/turnus.

Hotel MAK**** www.hotel-
mak.com położony w Zło-
tych Piaskach, ok. 300 m od 

piaszczystej plaży, 200m od centrum 
z licznymi sklepami, tawernami, restau-
racjami. Pokoje 4-5 os. z klimatyzacją 
w cenie, łazienkami z WC, telewizorami, 
telefonami i balkonami. Do dyspozycji 
uczestników: recepcja czynna 24h, przy 
recepcji lobby z nieodpłatnym Wi-Fi, 
windy, kącik z TV-sat, restauracja z ta-
rasem wśród zieleni, lobby bar, basen  
z parasolami i leżakami – bezpłatnie, 
zacieniony bar przy basenie, kantor 
wymiany walut, SKY-BAR na ostatnim 
piętrze z otwartym tarasem, z którego 
można podziwiać rozciągający się wokół 
widok na morze i kurort. 

autokar LUX (WC, video, ba-
rek, klimatyzacja). Wyjazdy z: 
Kielc, Katowic, Krakowa – bez 

dopłaty. Połączenia antenowe: z Łodzi 
+ 100 zł, Warszawy + 100 zł, Radomia + 
80 zł, Piotrkowa Tryb. + 80 zł, Tarnowa + 
80 zł, Rzeszowa + 100 zł, Gdańska + 150 
zł, Torunia + 130 zł, Wrocławia+ 130 zł, 
Lublina + 100 zł. Połączenia antenowe 
realizowane przy min. 6 uczestnikach, 
mogą być realizowane samochodami 
osobowymi, busami lub autokarami. 
Rozkład jazdy na stronie www.

śniadanie, lunch, obiadokolacja 
w formie bufetu, całodzienny 
dostęp do wody. Pierwszym 

i ostatnim posiłkiem jest lunch + suchy 
prowiant na drogę powrotną.

Cena za turnus podawana w PLN za osobę. Uczestnik powyżej 18 lat (18 lat ukończone 

przed rozpoczęciem imprezy lub w jej trakcie) – cena wyższa o 130 zł/turnus

Złote Piaski to najpopularniejszy buł-
garski kurort na wybrzeżu Morza Czar-
nego. Zapraszamy do niego wszystkich 
tych, którzy tęsknią za słońcem, ciepłym 
morzem  i cudownymi plażami. Świetna 
atmosfera wypoczynku, atrakcje na plaży, 
wycieczki, spacery i zabawa w klubach, 
gwarantują udane wakacje. Sklepiki, 
kramy z typowo bułgarskimi wyrobami, 
sympatyczni mieszkańcy oraz turyści 
z całej Europy tworzą niepowtarzalną 
atmosferę wakacyjnego wypoczynku.

FAKULTATYWNIE:
• KALIAKRIA Przylądek Kaliakra + zatoczka-plażowanie ok. 18 EUR, 
• BAŁCZIK I PRZYLĄDEK KALIAKRA ok. 21 EUR, 
• VARNA zakupy w Warnie ok. 8 EUR,
• VARNA Z DELFINARIUM wycieczka do Warny i wizyta w Delfinarium ok. 25 EUR, 
• NESSEBYR ok. 23 EUR,  
• ISTAMBUŁ ok. 55 EUR + wiza turecka 16 EUR, 
• SOZOPOL – NESSEBYR – wycieczka łodzią wzdłuż rzeki ROPOTAMO ok. 30 EUR, 
• AQUAPOLIS Park Wodny Aquapolis ok. 16 EUR, 
• DYSKOTEKI wstęp na dyskotekę ok. 4 EUR.
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Langwedocja
Francja 10

dni12-19

Canet Plage
1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd na trasie Polska, Czechy, Niemcy, Francja.
2 dzień: Przyjazd na kemping, zapoznanie się z okolicą, zakwaterowanie.
3 dzień: Poranny jogging. Po śniadaniu wyjście na plażę – kąpiele w morzu, siatkówka plażowa. Po obiedzie zawody piłki 
nożnej, koszykówki i tenisa stołowego. Wieczorem koncert z muzyką na żywo na kempingu.
4 dzień: Po śniadaniu dla chętnych zajęcia sportowe: aquagym na basenie, siłownia lub fitness. Dla pozostałych uczestników 
wyjście na plażę. Po obiedzie wycieczka do Collioure – małe katalońskie miasteczko, gdzie wody Morza Śródziemnego 
łączą się z górskim pasmem Pirenejów, wszystko to razem tworzy niesamowity klimat tego miejsca, który w swoich pracach 
uwiecznili tacy artyści jak Picasso, Derain, Dufy, Chagall, Matisse czy Marquet. Wieczorem dyskoteka na kempingu.
5 dzień: Poranny jogging. Po śniadaniu zawody pływackie i animacje na basenie. Po obiedzie fakultatywnie Wakepark. Dla 
pozostałych wyjście na plażę. Konkurs rzeźby w piasku. Wieczorem piesza wycieczka do centrum miasteczka.
6 dzień: Poranny jogging. Po śniadaniu konkurs gry w petanque /francuska gra w kule/, następnie mistrzostwa na zjeżdżalniach wodnych 
oraz animacje na kempingu. Po obiedzie wycieczka do Perpignam – miasta zarówno francuskiego jak i katalońskiego, zwiedzanie: Stare 
Miasto, Cytadela, Plac de la Loge, Ratusz Miejski, Katedra św. Jana z Campo Santo. Czas na zakupy w centrum handlowym. Wieczorem 
kurs tańca prowadzony przez francuskich animatorów, następnie dyskoteka w klubie na kempingu.
7 dzień: Fakultatywna wycieczka do Barcelony, w programie wycieczki: Las Ramblas, Montjuic, Sagrada Familia, stadion 
Camp Nou. Dla osób które zostają – zajęcia na plaży i basenie oraz w Klubie Nastolatka.
8 dzień: Poranny jogging. Po śniadaniu aquagym na basenie i kempingowe zawody sportowe dla wszystkich chętnych. 
Po obiedzie fakultatywnie Wakepark, dla pozostałych warsztaty muzyczne i teatralne organizowane przez francuskich 
animatorów w Klubie Nastolatka. Na zakończenie turnusu wieczorny, specjalny spektakl grupy animatorów w amfiteatrze.
9 dzień: Po śniadaniu wykwaterowanie. Wyjazd z kempingu w godzinach przedpołudniowych.
10 dzień: Przejazd na trasie Francja, Niemcy, Czechy, Polska – przyjazd do kraju w godzinach wieczornych.

Program Obozu

od 

1380 

PLN

ŚWIADCZENIA: 
Cena podstawowa obejmuje: zakwaterowanie wg opcji, wyżywienie, transport, 
ubezpieczenie Axa (KL + NNW + bagaż), opiekę kadry (rezydent – kierownik, 
wychowawcy, ratownicy lokalni na basenie i na plaży), program, animacje na 
campingu, nauka języka francuskiego (dotyczy wybranego turnusów). 
Cena podstawowa nie obejmuje: dopłat do transportu z poszczególnych miast, 
wycieczki fakultatywnej, kaucji za mobil-home /20 Euro, bielizny pościelowej – 10 
Euro, lub zabrać własną – dot. mobil-home, ewentualnego sprzątania końcowego 
– 80 Euro/mobil-home.

UWAGI
na miejscu pobierana jest kaucja zwrotna za domki – 20 Euro/osoby. Jeżeli domek nie zostanie posprzątany, lokatorzy zobo-
wiązani są do zapłaty za sprzątanie – 80 Euro/za domek. Wycieczka fakultatywna do Barcelony realizowana jest przy min. 30 
osobach chętnych (płatna na miejscu) wyjazd do Wakeparku realizowany przy min. 15 osobach chętnych (płatne na miejscu). 
Na basenie na campingu chłopców obowiązują kąpielówki (szorty są niedozwolone). Program jest ramowy i może ulec zmianie. 
Wymagany paszport lub dowód osobisty.

Turnus Termin Ilość dni Cena Domki Cena Namioty
1. 25.06 – 04.07 10 1490 1380 

2. 02.07 – 11.07 10 1590 1440 

3. 09.07 – 18.07 10 1690 1480 

4. 16.07 – 25.07 10 1740 1480 

5. 23.07 – 01.08 10 1740 1480

Cena za turnus podana w PLN za osobę. 

Langwedocja – Roussillon pełna życia kra-
ina w południowo-wschodniej Francji, nad 
Morzem Śródziemnym. Region ten jest wy-
marzonym miejscem na letni wypoczynek. 
Wspaniałe piaszczyste plaże, tajemnicze zamki 
katarów, średniowieczne miasteczka, romań-
skie kaplice, dostarczą turystom niezwykłych 
wrażeń. CANET EN ROUSSILLON – malow-
niczy, nadmorski kurort, którego największą 
atrakcją jest starówka  z gotyckim kościołem 
Saint –Jacques i  pozostałościami zamku. Uwa-
gę przyciąga również urokliwy port.

FAKULTATYWNIE:
BARCELONA – wycieczka, w programie: Las Ramblas, Montjuic, Sagrada Familia, 
stadion Camp Nou /dla chętnych wejście na stadion i do muzeum klubu – płatne 
dodatkowo ok. 18 Euro, na  koniec „Magiczne fontanny” - nocny pokaz kolorowych, 
tańczących fontann do rytmów muzyki. Cena 35 Euro. 
WAKEPARK – wakeboard, narty wodne, kneeboard w Barcares. Cena 18 Euro.

100 
m.

Obóz na kempingu 
z parkiem wodnym

CAMPING MAR ESTANG****
luksusowy camping położony 
100m od pięknej, piaszczystej 

plaży, obok rezerwatu przyrody. Tylko 
10 minut jazdy dzieli camping od stoli-
cy regionu Perpignan a niecała godzina 
jazdy od Hiszpanii. Camping posiada 
wyjątkowo bogatą infrastrukturę: park 
wodny składający się z 3 basenów w tym 
jeden kryty, 3 zjeżdżalnie, 2 jacuzzi, 2 
brodziki, teren do gry w petanque, te-
ren multisportowy, korty tenisowe, sala 
fitness, plac zabaw dla dzieci, stoły do 
tenisa, dyskoteka, centrum handlowe: 
sklep, piekarnia, artykuły plażowe i prasa, 
pralnia, restauracja i bary, gabinet lekar-
ski, kosmetyczka i fryzjer. Na campingu 
prowadzone są liczne animacje: dysko-
teki, aquagym, nauka tańca, możliwość 
uczestnictwa w zajęciach klubu młodzie-
żowego prowadzonego przez francuskich 
animatorów. Camping zobacz na stronie: 
www.marestang.fr. 
Wersja I (Mobil-home) : 6 os. domki 
z pełnym węzłem sanitarnym, z dwie-
ma wydzielonymi sypialniami (w jed-
nej łóżko podwójne, w drugiej 2 łóżka 
pojedyncze) oraz miejscami do spania 
w salonie. Łazienka z kabiną prysznico-

autokar (barek, dvd, wc, 
klimatyzacja). Wyjazdy bez 
dopłat: Kraków, Katowice. 

Dopłata do transportu antenowego 
realizowanego przy min. 6 os (podana 
w PLN za osobę): Częstochowa +60, 
Kielce+80, Lublin +120, Łódź +110, 
Opole +100, Poznań+140, Radom 
+100, Rzeszów +90, Tarnów +60, War-
szawa+120, Wrocław +110. Rozkład jaz-
dy i szczegółowe informacje dotyczące 
transportu na stronie www.

Trzy posiłki dziennie (kuch-
nia polska). Świadczenia 
rozpoczynają się obiadem 

i kończą się śniadaniem. Prowiant 
na drogę powrotną.

wą i WC. Aneks kuchenny jest w pełni 
wyposażony. Na zewnątrz drewniany 
taras ze stołem i krzesłami. 
Wersja II (Namioty): 6 lub 4 osobowe 
namioty z dwiema sypialniami i przed-
sionkiem, wyposażonymi w materace, 
półki, stolik i krzesła. Uczestnik musi po-
siadać własny śpiwór i jasiek. Na miejscu 
każdy dostaje zestaw naczyń i sztućców, 
o które należy dbać podczas pobytu. 
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Porticcio – Ruppione
Francja – Korsyka

od

1490 

PLN

Turnus Termin Ilość dni Cena Bungalowy Cena Namioty
1. 24.06 – 03.07 10 1720 1490  

2. 01.07 – 10.07 10 1760 1490 

3. 08.07 – 17.07 10 1760 1490 

4. 15.07 – 24.07 10 1820 1490 

5. 22.07 – 31.07 10 1820 1490 

6. 29.07 – 07.08 10 1820 1490

7. 05.08 – 14.08 10 1820 1490 

8. 14.08 – 23.08 10 - 1490 

9. 21.08 – 30.08 10 - 1490 

Perła na Morzu Śródziemnym
1 dzień: wyjazd wg rozkładu jazdy, przejazd przez Czechy, Austrię, Włochy.
2 dzień: przyjazd do Livorno, przepływ promowy Livorno – Bastia, przejazd na camping.
2-8 dzień: pobyt 8 dni – 7 noclegów na Korsyce, realizacja programu: ZAJĘCIA Z WINDSURFINGU – doświadczony instruktor wind-
surfingu pomoże wam postawić pierwszy krok na „desce z żaglem” lub będzie doskonalił wasze umiejętności (deski windsurfingowe 
należą do wyposażenia obozu). NAUKA GRY W PETANQUE (gra w kule) – jeżeli tylko chcesz możesz dołączyć do zacnego grona 
pasjonatów tej starej francuskiej gry towarzyskiej. WARSZTATY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO – zapraszamy do udziału w warsztatach 
z języka francuskiego, które umożliwią wam robienie zakupów w języku Moliera oraz zapytanie o pogodę przystojnego ratownika! 
WIECZORNE ANIMACJE – konkursy z nagrodami, „Wieczór Korsykański”, dyskoteki. WYCIECZKA DO STOLICY KORSYKI – AJACCIO, 
rodzinnego miasta Napoleona Bonaparte : zwiedzanie domu rodzinnego Cesarza Francuzów – gdzie zgromadzone są pamiątki po 
najsłynniejszym obywatelu Korsyki. Ajaccio- położone jest nad jedną z najpiękniejszych zatok świata, otoczone wspaniałymi szczytami 
górskimi zachowało urok małego, śródziemnomorskiego miasta. Miasto zachowało wiele pamiątek po Wielkim Cesarzu – wspaniałe 
muzea i pomniki, które uświetniają malownicze place miasta. WYJAZD DO PORTICCIO – znanego kurortu, spacer nadmorskim 
deptakiem gdzie znajdują się atrakcyjne sklepiki, restauracje, bary, możliwość kąpieli i zakupów pamiątek i produktów korsykańskich. 
WYJAZD NA SREBRNĄ PLAŻĘ – gdzie warunki plażowania i kąpieli są takie jak na Karaibach.
9 dzień: śniadanie, przejazd do Bastii, przeprawa promowa do Livorno lub Savony, dalsza jazda przez Włochy i Austrię.
10 dzień: jazda przez Czechy, przyjazd do Polski w godzinach popołudniowych.

Program Obozu

Piękne Plaże,
Windsurfing

ŚWIADCZENIA: 
Cena podstawowa obejmuje: zakwa-
terowanie, wyżywienie, transport 
(autokar + prom), opiekę kadry (re-
zydent – kierownik, wychowawcy 
– animatorzy, instruktor windsur-
fingu, na plaży – opieka francuskich 
ratowników), francuską opiekę me-
dyczną, ubezpieczenie AXA (KL 10 
000 Euro, NNW 2000 Euro, bagaż 
200 Euro), podatek VAT.
Cena podstawowa nie obejmuje: 
dopłat do wyjazdów z poszczególnych 
miast, kaucji za bungalowy – 20 Euro, 
wycieczek fakultatywnych.

UWAGI: 
Wycieczki fakultatywne wymagają minimalne ilości 
uczestników ok. 20 osób. Przewoźnik promowy zastrzega 
zmiany w rozkładzie kursów promowych. Wymagany 
paszport lub dowód osobisty.

Cena za turnus podawana w PLN za osobę. 

Korsyka
to najpiękniejsza wyspa na Morzu 
Śródziemnym, zadziwia nadzwy-
czajnym bogactwem krajobrazów – 
wszechobecnymi górami, malowniczy-
mi zatokami, złocistymi plażami, wy-
jątkową florą i fauną. Brak przemysłu, 
kryształowo czysta woda i powietrze 
sprawiają, że jest to idealne miejsce na 
letni wypoczynek.

FAKULTATYWNIE (realizowane przy min. ok. 20 os.):
WYCIECZKA DO BONIFACIO – port – forteca założony w 833 r. wznosi się 70 m 
nad przejrzystymi wodami Morza Śródziemnego. Na pionowych, wapiennych ska-
łach cypla usadowiły się wielopiętrowe domy. Kręte uliczki przypominają atmosferę 
średniowiecza. Jedyna okazja żeby zobaczyć legendarne schody Króla Aragonii. 
W pogodne dni widać oddaloną o 12 km Sardynię. Paul Valery powiedział, że to 
„najpiękniejszy koniec świata” – miejsce owiane tajemnicą, gdzie na każdym 
kroku legenda spotyka się z historią. Cena : 30 Euro/os. W Bonifacio proponujemy 
rejs statkiem w cenie ok. 12 Euro/os.
WYCIECZKA DO PORTO I UNIKALNEGO REZERWATU SKAŁ LES CALANCHES 
– czerwone, pomarańczowe, szare urwiska i iglice to kolejny przykład niezwykłej 
i dzikiej przyrody Korsyki, miejsce z którego można podziwiać najwyższy szczyt 
Korsyki Monte Cinto. Spacer po Porto – uroczym miasteczku gdzie oprócz re-
nomowanych restauracji znajdują się atrakcyjne sklepy, gaj eukaliptusowy, piękna 
plaża i jedyna wieża genueńska, którą można zwiedzać. Cena : 25 Euro/os.

CAMPING LE SUD ***
położony w miejscowości 
Porticcio – Ruppione na po-

łudniowym wybrzeżu Zatoki Ajaccio,  25 
km od stolicy Korsyki – Ajaccio, 12 km 
od kurortu Porticcio, gdzie znajduje się 
centrum handlowe i centrum sportów 
wodnych. Camping położony jest 150 
metrów od pięknej, piaszczystej i strze-
żonej plaży. Camping znajduje się na 4 
ha zacienionego terenu, jest wyposażony 
w nowoczesne sanitariaty,  supermarket, 
restaurację z pięknym tarasem widoko-
wym. Camping i plażę można zobaczyć 
na stronie: www.camping-le-sud.com.
Bungalowy: klimatyzowane bungalowy 
5-6 osobowe: sypialnie, pokój z kącikiem 
kuchennym z pełnym wyposażeniem, 
WC, łazienka z prysznicem, taras ze stołem 
i krzesełkami, bielizna pościelowa dodatko-
wo płatna ok. 10 Euro/os (można zabrać 
własną), kaucja zwrotna 20 Euro/os.
Namioty: 4-6 os z dwuosobowymi 
sypialniami, wyposażonymi w materace, 
półki, stolik i krzesła. Każdy uczestnik musi 
posiadać własny śpiwór i jasiek. Uczestnicy 
wyjazdu dostają zestaw naczyń i sztućców, 
o które należy dbać podczas pobytu. 

autokar klasy lux /wc, video, 
barek/ + prom. Wyjazdy bez 
dopłat: Kraków, Katowice, Biel-

sko-Biała. Dopłata do transportu anteno-
wego realizowanego przy min. 6 os. (po-
dana w PLN za osobę): Częstochowa +60, 
Kielce +80, Lublin +120, Łódź +110, Opole 

+100, Poznań +140, Radom +100, Rzeszów 
+90, Tarnów +60, Warszawa +120, Wrocław 
+110. Rozkład jazdy i szczegółowe informa-
cje dotyczące transportu na stonie www.

3 posiłki dziennie (kuchnia polska) + 
prowiant na drogę powrotną (3 ka-
napki + gorący kubek + 1,5 l wody).

10
dni

12-19
150 

m.
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Magiczny Świat Basenów

Śladami Marco Polo

PROGRAM RAMOWY: 
1 dzień: wyjazd w godz. wieczornych, wg rozkładu jazdy. Przejazd przez Słowację.
2 dzień: przyjazd do hotelu w godzinach dopołudniowych; zakwaterowanie 
w pokojach ok. godziny 14:00 pierwsze świadczenie – kolacja.
2-10 dzień: pobyt wypoczynkowy w Hajduszoboszlo – plażowanie i kąpiele w basenach  przy 
hotelu jak i pobyt na basenach termalnych (4 całodzienne bilety na kąpielisko/Hungarospa), 
zajęcia rekreacyjne i rozgrywki sportowe m.in.: piłka siatkowa i wodna, turnieje tenisa stołowego, 
kometki, zabawy integracyjne, konkursy z nagrodami, piesze wędrówki po węgierskim kurorcie, 
dyskoteki oraz udział w licznych imprezach organizowanych przez miasto (festyny, koncerty, 
pikniki), dla chętnych realizacja wycieczek fakultatywnych.
10 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, ostatnie świadczenie obiad + suchy prowiant. 
Wyjazd z Hajduszoboszlo w godzinach wieczornych, przejazd przez Słowację.
11 dzień: powrót do Polski w godzinach rannych.

PROGRAM RAMOWY: 
1 dzień:  Wyjazd z Polski. Nocny przejazd do Chorwacji. 
2 dzień: Śniadanie w formie suchego prowiantu. Zwiedzanie Splitu (postój 9 
godzin): Deptak Riva, Stare Miasto, Pałac Dioklecjana, Góra Marjan. Przeprawa 
promowa do miejscowości Vela Luka. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 
3-8 dzień: Wypoczynek i realizacja programu: wycieczka autokarowa do Dubrownika: Mała 
Braca, studnia Onorfio, Klasztor Franciszkanów. W drodze powrotnej krótkie zwiedzanie zabyt-
ków miast Ston i Orebić. Obiadokolacja i nocleg. Wycieczka po wyspie Korcula: miasto Korcula 
nazywanego „małym Dubrownikiem“ , Obiadokolacja i nocleg. Rejs na wyspę Proizd - nazywaną 

„Wyspą miłości”. Piesza wycieczka po miejscowości Vela Luka – zwiedzanie miasta. Wypoczynek 
nad morzem – plażowanie i kąpiele, program animacyjny, zajęcia sportowe i rekreacyjne.
9 dzień: Śniadanie.  Przeprawa promowa na  półwysep Pelješac. Przejazd do Po-
čitelj – dawnej osady tureckiej wpisanej na listę UNESCO. Przejazd do Mostaru 

– stolicy Hercegowiny. Krótkie zwiedzanie miasta z XVI-wiecznym kamiennym 
Starym Mostem. Przejazd do Sarajewa. Obiadokolacja i nocleg. 
10 dzień: Śniadanie. Zwiedzanie Sarajewa: Latinski Most, główny plac Sarajewa, 
Bascarsija - turecki bazar z tradycyjnymi warsztatami rzemieślniczymi, Cerkiew 
p.w. Archaniołów Gabriela i Michała (z zewnątrz), meczet Gazi Husrev-beja. Obia-
dokolacja.  Nocny przejazd do Polski. 
11 dzień: Powrót do Polski. 

Hajduszoboszlo – światowej sławy, węgierskie kąpielisko obejmujące 13 basenów z mnóst-
wem atrakcji. Na terenie kompleksu znajduje się basen ze sztucznymi falami, z wodą musującą, 
zjeżdżalnie, basen pływacki o wymiarach olimpijskich, basen z trampoliną oraz jezioro, które 
zapewnia dodatkowe atrakcje w tym możliwość wypożyczenia łodzi czy skuterów wodnych. 

ŚWIADCZENIA: 
Cena podstawowa obejmuje: zakwa-
terowanie , wyżywienie FB, suchy pro-
wiant na drogę powrotną, kierownika, 
pilota na trasie, wychowawców, trans-
port, ubezpieczenie KL 10000 Euro, 
NNW 2000 Euro, bagaż 200 Euro (na 
warunkach ogólnych T.U AXA), 4 wstę-
py na baseny termalne, podatek VAT. 
Cena podstawowa nie obejmuje: do-
płat do transportu z poszczególnych 
miast, programu fakultatywnego, 
obowiązkowej kaucji zwrotnej 20 euro.

ŚWIADCZENIA: 
Cena podstawowa obejmuje: 8 noc-
legów, wyżywienie, ubezpieczenie, re-
alizacja programu, transport, opieka 
wychowawców. Cena podstawowa 
nie obejmuje: dopłat do wyjazdów z 
poszczególnych miast, wstępów, pro-
mów, taksy klimatycznej, dopłaty do 
klimatyzacji, dodatkowej obiadokola-
cji po zwiedzaniu Sarajewa – około 75 
euro. Wydatki programowe są obliga-
toryjne i opłacane indywidualnie przez 
uczestników obozu.

FAKULTATYWNIE
(pełny opis na stronie www): 
BUDAPESZT - wycieczka autokaro-
wa do stolicy Węgier - ok. 8500 HUF, 
AQUA  PALACE ok. 3000 HUF, wstęp 
AQUAPARK STANDARD - małe zjeż-
dżalnie ok. 2200 HUF, 
AQUAPARK EKSTRA – duże zjeżdżal-
nie ok. 3800 HUF

UWAGI: 
Proponujemy zabrać z sobą ok. 10.000 HUF kieszonkowe-
go na własne potrzeby - pieniądze można zdeponować u 
wychowawców. Prosimy o zabranie paszportu lub dowodu 
osobistego, karty kolonijno-obozowej, odpowiedniej odzie-
ży, małego plecaka turystycznego, kostiumu kąpielowego, 
klapek i czepka. 

UWAGI: 
Wymagany: paszport lub dowód osobisty, legitymację 
szkolną, strój kąpielowy, krem do opalania z filtrem, obuwie 
i strój sportowy. Nieobowiązkowe kieszonkowe każdy 
uczestnik zabiera wg własnego uznania (nasza sugestia 
to min. 50 euro)

THERMAL VICTORIA***
położony w Centrum mia-
sta w pobliżu kąpieliska 

termalnego „Hungarospa”. Zakwate-
rowanie w pokojach 3, 4 osobowych 
z pełnym węzłem sanitarnym, TV, 
radiem, lodówką. Zaplecze hotelu: 
recepcja, restauracja, sala konfe-
rencyjna, basen zewnętrzny  oraz 
dwa termalne baseny wewnętrzne. 
Sportowe zaplecze hotelu: sala fit-
ness, sauna, mini golf, tenis stołowy, 
boisko do koszykówki, plac zabaw.

Hotel *** w  Vela Luka 
w trakcie pobytu pokoje 3, 
4 – osobowe z łazienkami. 

Położony ok 50 m od morza. Na te-
renie obiektu: restauracja, bar, sala 
TV. Podczas noclegów tranzytowych 
hotele ** i ***.

Autokar. Wyjazdy z: Kato-
wic – bez dopłat, Krakowa 

– bez dopłat. Dojazdy reali-
zowane są przy min. 6 uczestnikach z: 
Kielc + 80 zł, Lublina + 110 zł, Łodzi + 
100 zł, Poznania + 150 zł, Radomia + 
100 zł, Warszawy + 120 zł, Częstocho-
wy + 60 zł, Gdańska + 160 zł, Torunia 
+ 160 zł, Rzeszowa + 80 zł, Opola + 
80 zł, Wrocławia + 100 zł, Bydgoszczy 
+ 150 zł, Piotrkowa Tryb + 90 zł. Roz-
kład jazdy na stronie www.

Autokar turystyczny obsłu-
giwany przez 2 kierowców 
(klimatyzacja, WC, barek, 

DVD). Na trasach antenowych pociąg 
lub mikrobus. Wyjazdy za dopłatą z : Ło-
dzi + 110 zł, Warszawy + 130 zł, Lubina 
+ 90 zł, Katowic + 100 zł, Krakowa + 110 
zł, Poznania + 50 zł, Wrocławia + 60 zł 
lub z innych miast – rozkład jazdy i spis 
wszystkich miast na stronie www.

trzy posiłki dziennie (kuch-
nia polsko- węgierska) + 
suchy prowiant na powrót. 

3 posiłki dziennie podczas 
pobytu w Vela Luka. Pierw-
sze świadczenie – obiadoko-

lacja, ostatnie – śniadanie. Wyżywie-
nie w pozostałe dni – patrz program.

Hajduszoboszlo

Vela Luka

Węgry

Chorwacja

11
dni

11
dni12-18

Turnus Termin Ilość dni Cena
1. 06.07 – 16.07 11 1499

2. 14.07 – 24.07   11 1499

3. 22.07 – 01.08 11 1499

4. 30.07 – 09.08 11 1499

5. 07.08 – 17.08 11 1499 

Turnus Termin Ilość dni Cena
1. 02.07 – 12.07 11 1895

2. 09.07 – 19.07   11 1895

3. 16.07 – 26.08 11 1895

4. 23.07 – 02.08 11 1895

12-18
18-25

Cena za turnus podana w PLN za osobę. 

Cena za turnus podana w PLN za osobę. 

50 
m.



Oferta Wakacyjna Lato 2016 27

Londyn i inne
Anglia

9
dni

11-16
13-18

Londyn i Miasta Anglii
1. dzień: Zbiórka, wyjazd wg. rozkładu, przejazd nocny przez Niemcy, Holandię, Belgię do Francji
2. dzień: Przeprawa promowa Calais (Francja) – Dover (Wielka Brytania). Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania, LONDYN 

– przejście obok Tower of London, przez Tower Bridge, doki Św. Katarzyny, spacer południowym brzegiem Tamizy, 
obok teatru The Shakespeares Globe, Most Milenijny, widok na Katedrę Św. Pawła. Przejazd komunikacją miejską do 
dzielnicy zakwaterowania.

3. dzień: Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania, OXFORD - zwiedzanie najsłynniejszego miasta uniwersyteckiego świata 
z przewodnikiem anglojęzycznym: przejście przez High Street, obok Christ Church College, ogrodów, Bodleian 
Library, Scheldonian Theatre, St. John’s College, punting. Powrót do Londynu.

4. dzień: Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania, LONDYN – Gabinet Figur Woskowych Madame Tussaud’s, Oxford Street 
z Primarkiem, Hyde Park, Muzeum Historii Naturalnej

5. dzień: Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania, LONDYN – London Eye, Akwarium Sea Life, spacer po Soho, Covent 
Garden, Muzeum Transportu

6. dzień: Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania, wycieczka do WARNER BROS. STUDIO, w którym powstawały filmy 
o przygodach HARRY’EGO POTTERA, powrót do LONDYNU – British Museum

7. dzień: Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania, LONGLEAT SAFARI PARK – najpopularniejszy Park Safari w UK. Powrót do Londynu
8. dzień: Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania, przejazd do Londynu komunikacją miejską, LONDYN - spacer obok 

Opactwa Westminster, Gmachów Parlamentu, Big Ben’a, Parku Św. Jakuba, Pałacu Buckingham. Wyjazd do Polski 
w godzinach popołudniowych. Przeprawa promowa Dover (Wielka Brytania) – Calais (Francja)

9. dzień: Przyjazd do Polski
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie.  Obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 
przez rodziców lub osoby upoważnione. 
PROGRAM JĘZYKOWY : 28 godz./ tydz. zajęć w terenie. Zajęcia w terenie: uczestnicy realizują praktyczne ćwiczenia 
językowe w formie gier i zabaw w terenie, co daje im możliwość szlifowania swoich umiejętności językowych, ale przede 
wszystkim przeżycia niezapomnianej przygody. Uliczne wywiady, rozmowy z rodziną goszczącą czy osobami zatrudnionymi 
w muzeach rozwijają umiejętności komunikacyjne uczestników i gwarantują wspaniałą zabawę.

Program Obozu

Londyn, Oxford,
Harry Potter Studio,

Park Safari

Opis:
Wyjazd daje możliwość poznania nie 
tylko wspaniałej stolicy Wielkiej Bry-
tanii - Londynu, Oxfordu, ale również 
przeżycia niezapomnianej przygody 
w parku safari, czy studiu Harrego Pot-
tera. Podczas obozu autokar jest do 
dyspozycji grupy.  

ŚWIADCZENIA: 
Cena podstawowa obejmuje : zakwaterowanie: 6 noclegów w Londynie, wyżywienie: 
3 × dziennie (6 śniadań, 6 packed lunch, 6 obiadokolacji) – świadczenia rozpoczynają się 
obiadokolacją 2 dnia (niedziela), kończą się ciepłym lunchem przed wyjazdem z Londynu 
8 dnia (sobota), 28 godzin zajęć w terenie: ćwiczenia i konwersacje w języku angielskim, 
opieka pilota i wychowawców, ubezpieczenie NNW, KL, bagaż – AXA, bogaty program 
zwiedzania, materiały dydaktyczne – zeszyt ćwiczeń w języku angielskim. 
Cena podstawowa nie obejmuje: Koszt wstępów i realizacji programu (płatne 
na miejscu w Londynie; wiek liczony jest wg roczników): 120 GBP dla osób, które 
urodziły się po roku 2000, 140 GBP dla osób, które urodziły się w roku 2000 
i wcześniej, Dopłaty za wyjazd z poszczególnych miast Polski.

UWAGI: 
Dobrowolne ubezpieczenie od kosztów rezygnacji – 2,4-3% 
całkowitej ceny imprezy (deklarowane w ciągu 3 dni robo-
czych od momentu rezerwacji imprezy i wpłaty zaliczki), 
osoba przewlekle chora powinna wykupić ubezpieczenie 
od chorób przewlekłych – dopłata 115 PLN (deklarowane 
najpóźniej tydzień przed wyjazdem), gwarancja niezmiennej 
ceny bez względu na koszt paliwa i kursy walut – dopłata 80 
PLN (deklarowane w dniu zawarcia umowy). Dokumentem 
uprawniającym do przekroczenia granicy jest ważny paszport 
lub dowód osobisty. Prosimy o zabranie jednego, średniej 
wielkości (do 15 kg), bagażu głównego oraz jednej sztuki ba-
gażu podręcznego. W przypadku dojazdu własnego miejsce 
spotkania z grupą ustalane jest indywidualnie. Uczestnik 
z dojazdem własnym, po zakończeniu obozu musi zostać 
odebrany przez rodzica/prawnego opiekuna lub inną peł-
noletnią osobę przez niego wskazaną.

Zakwaterowanie u rodzin 
stwarza okazję do pozna-
nia zwyczajów panujących 

w Wielkiej Brytanii. Rodziny są spraw-
dzone i starannie dobrane. Uczestnicy 
są zakwaterowani na obrzeżach Lon-
dynu. Kwaterujemy u rodzin z klasy 
średniej, zróżnicowanych kulturowo 
i etnicznie. Uczestnicy zakwaterowani 
są w pokojach 2-4 osobowych.

autokar z  Polski + 300 
zł. Wyjazdy realizowane 
przy min. 5 os. : Warszawa 

+ 60 zł, Łódź + 60 zł, Konin + 40 zł, 
Poznań, Wrocław, Torzym, Lubin, 
Zielona Góra – bez dopłat, Kraków 
+ 60 zł, Grudziądz + 60 zł, Katowice 
+ 60 zł, Opole + 60 zł. W turnusach 1, 
2, 3, 4 : Gdańsk + 60 zł, Tczew + 60 zł, 
Toruń + 60 zł, Bydgoszcz + 60 zł, Gnie-
zno + 20 zł. Dojazd antenowy busem: 
Lublin + 70 zł, Białystok + 70 zł, Radom 
+ 70 zł. Dojazd własny – bez żadnych 
dopłat. Rozkład na stronie www.

W miejscu zakwaterowa-
nia uczestnicy otrzymują 
następujące posiłki: śnia-

dania (płatki na mleku, tosty z dże-
mem, sok, herbata), lunch (2 kanapki, 
owoc, batonik, chipsy, napój) lunch 
wydawany jest w formie suchego 
prowiantu,  obiadokolacje ( jedno-
daniowy ciepły posiłek, herbata).

Cena za turnus podana w PLN za osobę. Cena skalkulowana na podstawie kursu 1 GBP = 5,8 PLN.

Turnus Termin Przedział wiekowy Ilość dni Cena

1. 02.07 – 10.07 13-18 9 1900

2. 09.07 – 17.07 13-18 9 1900

3. 16.07 – 24.07 11-16 9 1900

4. 23.07 – 31.07 13-18 9 1900

5. 30.07 – 07.08 11-16 9 1900

6. 06.08 – 14.08 13-18 9 1900

Ceny nie uwzględniają dopłaty za transport zorganizowany (300 PLN)

1900 

PLN
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Obóz Językowy w Londynie to doskonałe połączenie nauki języka angielskiego w praktyce z wyjazdem z bogatym programem zwiedzania. 
Koncepcja obozu językowego realizowana jest z powodzeniem od 16 lat. Długie doświadczenie pozwoliło przygotować nam kompleksową 
ofertę, która na obecnym rynku wyjazdów językowych utrzymuje się na pierwszych miejscach zainteresowania wśród klientów. Do dyspozycji 
grupy na miejscu pozostaje nasz autokar. Podczas obozu  przeprowadzonych jest 28 godzin zajęć językowych (około 4 godzin dziennie) 
w postaci gier i zabaw w terenie. Dodatkowo uczestnicy realizują praktyczne ćwiczenia językowe w formie „project in English”, zdobywając 
informacje podczas odwiedzania obiektów oraz na podstawie przeprowadzonych rozmów i wywiadów w języku angielskim z osobami 
zatrudnionymi w muzeach. Poprzez zaproponowane ćwiczenia uczestnicy mają możliwość nauki konwersacji. 

1 dzień Zbiórka, wyjazd wg rozkładu, przejazd nocny przez Niemcy, Holandię, Belgię do Francji.
2 dzień Przeprawa promowa Calais (Francja) – Dover (Wielka Brytania) Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. DOVER – 
białe wapienne klify, przejazd obok Zamku Dover. LONDYN/GREENWICH – Królewski Park, przez który przebiega Południk 

„0”, widok Londynu ze wzgórza Greenwich.
3 dzieńĆwiczenia językowe podczas zwiedzania LONDYN/ WESTMINSTER – spacer obok Opactwa Westminster, Gmachów 
Parlamentu, Big Ben’a, Parku Św. Jakuba, Pałacu Buckingham, London Eye (panorama Londynu z wysokości 135 metrów), 
Muzeum Historii Naturalnej. 
4 dzień Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. LONDYN – Muzeum Brytyjskie, Gabinet Figur Woskowych 
Madame Tussaud’s, Oxford Street, Hyde Park, Speaker’s Corner, Łuk Marmurowy.
5 dzień Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania, LONDYN – Plac Trafalgar i kolumna Horacego Nelsona, Galeria Narodowa, 
Kościół Św. Marcina, Plac Leicester, Covent Garden, Soho, Regent Street, Plac Piccadilly, opcjonalne wyście do TEATRU; dla 
osób niezainteresowanych spektaklem teatralnym zwiedzanie Narodowej Galerii Portretu.
6 dzień Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania, LONDYN – ekskluzywne dzielnice Knightsbridge i South Kensington, Pomnik Księcia Alberta, Royal 
Albert Hall, Muzeum Nauki, Muzeum Victorii i Alberta, przejazd obok Harrods’a – najsłynniejszego londyńskiego domu towarowego, Katedra Św. Pawła. 
7 dzień Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania ZAMEK LEEDS – zwiedzanie „najbardziej uroczego zamku świata”, ogrodów, 
labiryntu, ptaszarni, powrót do Londynu. 
8 dzień Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania, LONDYN – rejs statkiem po Tamizie, przepłynięcie przez Wielką Tamę obok 
Areny O2, pod Emirates Flyover i Tower Bridge, zwiedzanie z przewodnikiem Teatru Shakespeare’a (The Globe), Galeria Tate 
Modern, Milenijny Most Pieszy, przejście obok Tower of London, ciepły lunch przed odjazdem, przejazd kolejką naziemną do 
Woolwich Arsenal, wyjazd do Polski w godzinach popołudniowych. Przeprawa promowa Dover (Wielka Brytania) – Calais (Francja) 
9 dzień Przyjazd do Polski. Powrót do poszczególnych miast zgodnie z rozkładem jazdy. Obowiązkowy odbiór młodzieży 
do lat 18 przez rodziców lub osoby upoważnione.

od 

1590 

PLNObóz językowy – Angielski
Program Obozu

Nauka, zwiedzanie, 
zabawa, poznawanie 

kultury angielskiej

ŚWIADCZENIA: 
Cena podstawowa obejmuje: zakwaterowanie – 6 noclegów w Londynie, wy-
żywienie, 28 godzin ćwiczeń i konwersacji w języku angielskim w postaci gier 
i zabaw w terenie, opieka pilota i wychowawców, ubezpieczenie AXA (NNW, 
KL, bagaż), program zwiedzania, materiały dydaktyczne – zeszyt ćwiczeń 
w języku angielskim.
Cena podstawowa nie obejmuje: przejazdu autokarem z Polski + 300 zł, dodatkowych 
dopłat do wyjazdów z poszczególnych miast, kosztów wstępów i realizacji programu 
(płatne na miejscu w Londynie; wiek liczony jest wg. roczników): – 85 GBP dla osób, które 
urodziły się po roku 2000; 100 GBP dla osób, które urodziły się w roku 2000 i wcześniej. 
Dopłata 25 GBP dla osób zainteresowanych wyjściem do teatru. Gwarancja niezmien-
nej ceny bez względu na koszt paliwa i kursy walut – dopłata 80 PLN, ubezpieczenie 
od chorób przewlekłych – dopłata 115 PLN, ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

UWAGI: 
Należy zabrać: paszport (ważny co najmniej 1 tydzień 
od daty powrotu) lub dowód osobisty, kieszonkowe (su-
gerujemy ok. 10 GBP na dzień), zapas medykamentów, 
szczególnie jeśli stale bierzesz lekarstwa, mały podręczny 
plecak, wygodne buty, ciepły sweter, kurtkę przeciw-
deszczową, parasolkę, nakrycie głowy, ręcznik i kosme-
tyki, adapter do kontaktów, napoje i kanapki na drogę (+ 
ok. 50 PLN na obiad przed granicą polsko – niemiecką 
oraz śniadanie w drodze powrotnej), małą poduszkę 
i kapcie na podróż autokarem, aparat fotograficzny. 
Prosimy o zabranie jednego, średniej wielkości (do 15 
kg), bagażu głównego oraz jednej sztuki bagażu pod-
ręcznego. Uczestnicy z dojazdem własnym zobligowani 
są do stawienia się w środę (drugiego dnia) w Greenwich 
(miejsce spotkania z grupą do potwierdzenia z kierow-
nikiem obozu) o godzinie 14.00 i musi zostać odebrany 
we wtorek (ósmego dnia) ze stacji Woolwich Arsenal (ok. 
godziny 15.00) przez rodzica/prawnego opiekuna lub 
inną pełnoletnią osobę przez niego wskazaną.

Londyn
Anglia 9

dni13-18

Cena za turnus podawana w PLN za osobę

Turnus Termin Ilość dni Cena Dopłata za transport

1. 28.06 – 06.07 9 1690 300

2. 05.07 – 13.07 9 1750 300

3. 12.07 – 20.07 9 1750 300

4. 19.07 – 27.07 9 1750 300

5. 26.07 – 03.08 9 1750 300

6. 02.08 – 10.08 9 1750 300

7. 09.08 – 17.08 9 1750 300

8. 16.08 – 24.08 9 1690 300

9. 23.08 – 31.08 9 1590 300

U rodzin angielskich z klasy 
średniej, zróżnicowanych kultu-
rowo i etnicznie mieszkających 

na obrzeżach Londynu co stwarza oka-
zję do poznania zwyczajów panujących 
w Wielkiej Brytanii. Rodziny są spraw-
dzone i starannie dobrane przez naszego 
partnera z Anglii. Pokoje 2-4 osobowe.

autokar z Polski + 300 zł. Wyjazdy 
realizowane przy min. 5 os. : War-
szawa + 60 zł, Łódź + 60 zł, Poznań, 

Wrocław, Torzym – bez dopłat, Kraków + 60 
zł, Katowice + 60 zł, Opole + 60 zł. W turnu-
sach 2,4, 6, 8 : Gdańsk + 60 zł, Toruń + 60 zł, 
Bydgoszcz + 60 zł. W turnusach 3, 7: Szczecin 

3 x dziennie (6 śniadań, 6 packed 
lunch, 6 obiadokolacji) – świad-
czenia w miejscu zakwaterowa-

nia rozpoczynają się obiadokolacją 2 dnia 
(środa),kończą się ciepłym lunchem przed 
wyjazdem z Londynu 8 dnia (wtorek). Śnia-
dania: płatki na mleku, tosty z dżemem, sok, 
herbata. Lunch: 2 kanapki, owoc, batonik, 
chipsy, napój (lunch wydawany jest w for-
mie suchego prowiantu). Obiadokolacje: 
jednodaniowy ciepły posiłek, herbata.

+ 90 zł, Zielona Góra – bez dopłat. W turnu-
sach 2, 5: Lublin + 100 zł. W turnusach 4,6: 
Rzeszów + 100 zł. Dojazd własny – bez żad-
nych dopłat. Rozkład na stronie www.
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Rewal
Polska – Morze Bałtyckie6-12 14

dni

Śladami Słowian i Wikingów
• Odwiedzimy Perłę naszych celebrytów, czyli Międzyzdroje, gdzie zobaczymy: molo, Aleję Gwiazd, Muzeum Figur Wosko-

wych. Oprócz tego w Wolińskim Parku Narodowym odwiedzimy: Jezioro Turkusowe, punkt widokowy Wzgórze Gosań. 
• Odwiedzimy Skansen Słowian i Wikingów, w którym zwiedzimy rekonstrukcje zabudowań mieszkalnych i rzemieślniczych 

z okresu wczesnego średniowiecza – od IX do XI wieku, oraz nauczymy się lepić różne ozdoby z gliny, produkować filc, pisać 
gęsimi piórami, strzelać z łuku. Czeka nas też musztra wczesnośredniowieczna i poczęstunek: podpłomyk pieczony na blasze nad 
ogniskiem, z dodatkiem marmolady, miodu lub twarogu z czosnkiem i ziołami, chleb ze smalcem domowej roboty, herbata ziołowa,

• Czeka nas wycieczka do Parku Wieloryba (dla grupy do 12 lat) jedynego w okolicy miejsca, gdzie jednocześnie bawiąc się i ucząc można 
dowiedzieć się wiele na temat tego, co wszyscy kochamy – morza. W czterech specjalnie przygotowanych sekcjach tematycznych dzieci 
mogą spojrzeć prosto w oczy groźnym rekinom i wielkim wielorybom, dowiedzieć się wreszcie, gdzie jest Nemo, a także poznać ryby, 
które spożywamy w okolicznych smażalniach. Sekcje tematyczne: Potwory z głębin, Piraci i papugi, Giganci z oceanów, Kraina – Bałtyk

• W Trzęsaczu zobaczymy ruiny średniowiecznego kościółka zniszczonego przez proces abrazji, zwiedzanie jedynego 
w Europie Multimedialnego Muzeum 15-go Południka,

• Wejdziemy na drugą w Polsce (pod względem wielkości) latarnię morską w Niechorzu – istnieje od 1866 r., wysokość 
45 metrów, a światło widoczne nawet z odległości 20 mil morskich, 

• dyskoteki do późna w klubach Rewala (dla uczestników od 16 lat), dyskoteki w ośrodku: tematyczne, w oryginalnych 
strojach, Karaoke, zabawa taneczna na plaży,

• leniuchowanie na plaży i przy basenie,
• kąpiele morskie oraz w basenie, spacery po plaży, konkurs rzeźby z piasku,
• liczne konkursy i gry tematyczne dla chętnych: Mam Talent, Wieczór Kabaretu, Kalambury, karykatury, wybory Miss i Mistera, 

baloniada zespołowa przy basenie, neptunalia, zachód słońca, zajęcia rekreacyjne np. poranne lub wieczorne bieganie dla chętnych, 
podchody po Rewalu, rozgrywki -siatkówka, tenis stołowy, konkurs plastyczny, taneczny, ognisko z kiełbaskami.

Program 

OŚRODEK  
Z BASENEM TUŻ 

PRZY PLAŻY

REWAL – kąpielisko nadmorskie w woj. zachodniopomorskim, położone 25 km 
od Kamienia Pom. i 50 km od Kołobrzegu. Klifowy brzeg, szeroka, czysta i piasz-
czysta plaża oraz wspaniały mikroklimat, a także ilość atrakcji turystycznych to 
bez wątpienia duże atuty tej miejscowości.

Turnus Termin Ilość dni
Cena

do 01.03 do 31.03 do 31.04 regularna
1. 12.07 – 25.07 14 1499 1549 1599 1649

2. 26.07 – 08.08 14 1499 1549 1599 1649

ŚWIADCZENIA: 
Cena podstawowa obejmuje: przejazd, zakwaterowanie i wyżywienie 4 x dziennie 
+ suchy prowiant na drogę powrotną, ubezpieczenie NW Signal Iduna (5 tys.), 
opiekę pedagogiczną (kierownik i wychowawcy – 1 na ok. 15 uczestników), opiekę 
medyczną, ratownika, program wg oferty. Cena podstawowa nie obejmuje: 
dopłat do transportu z poszczególnych miast, opłat za wycieczki fakultatywne.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE 
zapisy w biurze przed wyjazdem, wstępy płatne na miejscu, (min. 25 chętnych):
„CESARSKIE KĄPIELISKA” Heringsdorf – Ahlbeck – Świnoujście: Heringsdorf – 
Ahlbeck – wejście do Term Bałtyckich : Cena (50 zł + 10 EURO na wstęp). PARK 
ROZRYWKI „HEIDE PARK” www.heide-park.de Cena (200 zł + 25 EURO na wstęp). 
PARK ROZRYWKI I WYPOCZYNKU „TROPICAL ISLANDS” www.tropical-islands.
de Cena (180 zł + 30 EURO na wstęp). Opisy programów na stronie 59 

UWAGI: 
Przy zagranicznych wycieczkach wymagany jest paszport 
lub dowód osobisty oraz pieniądze na wstęp. Fakultety 
odbywają się przy 25 uczestnikach. Aktualne godziny 
zbiórek i wyjazdów dostępne na 7 dni przed wyjazdem. 
Osoby korzystające z antenki PKP obowiązkowo muszą 
posiadać ważną legitymację szkolną.*Cena za turnus podawana w PLN za osobę

od 

1499 

PLN

20 m.
13-17

Ośrodek Wczasowy Adria
położony zaledwie 20 me-
trów od plaży. Pokoje 3, 

4, 5 osobowe, a także typu studio 
z łazienkami oraz TV zlokalizowane 
w pawilonie jednopiętrowym łącznie 
na 120 miejsc. W pawilonie mieści 
się sala dyskotekowa z możliwością 
wykorzystania jako sala do wszel-
kiego rodzaju ćwiczeń o powierzch-
ni ok. 150 m2 i druga sala do zajęć 
dydaktycznych o powierzchni ok. 
120 m2. Na terenie ośrodka jadalnia, 
kawiarenka internetowa, WIFI, krąg 
ogniskowy i plac zabaw, boisko do 
koszykówki i siatkówki ze sztuczną 
nawierzchnią, a teren wokół ośrodka 
jest ogrodzony. Ponadto na miejscu 
znajduje się podgrzewany odkryty 
basen kąpielowy. 

autokar – wyjazdy na dzień 
z następujących miejscowości: 
Łódź i Poznań bez dopłat. Z po-

zostałych miast przejazd realizowany przy 
min. 4-6 os. autokarem, busem, Polskim 
Busem, samochodem lub PKP – miejsca 
rezerwowane: Warszawa + 80 zł, Toruń + 
40 zł, Lublin + 100 zł, Kraków + 100 zł, Ka-
towice + 100 zł, Wrocław + 100 zł, Opole 
+ 100 zł, Bydgoszcz + 40 zł, Piotrków Tryb. 
+ 60 zł, Gliwice + 100 zł, Częstochowa + 80 
zł, Kielce + 80 zł, Radom + 80 zł, Radomsko 
+ 80 zł, Konin + 40 zł, Skierniewice + 80 zł. 
Dojazd własny – zniżka 70 zł od ceny au-
tokarowej. Rozkład jazdy na stronie www.

cztery posiłki dziennie w sto- 
łówce na miejscu, śniadania 
i kolacje w formie bufetu, 

suchy prowiant na powrót
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Niechorze
12-14

dni
7-13

14-17

Ośrodek Wczasowo-Ko-
lonijny “Haryzma” po-
łożony 200 m od morza. 

Wygodne pokoje 3-5-os. z  ła-
zienkami, TV i bardzo dobrym 
wyposażeniem. Na terenie ośród-
ka WIFI, świetlica z video, stół do 
tenisa, sala dyskotekowa z lustra-
mi i drabinkami, boisko typu mini 
orlik, do siatkówki plażowej, plac 
zabaw. Kilka kroków od ośrodka 
wielki kompleks rekreacyjny gminy 
Rewal: skatepark, boiska do koszy-
kówki, piłki nożnej, korty tenisowe, 
siłownia, hala sportowa.

autokar – wyjazdy na 
dzień : Łódź i Poznań bez 
dopłat. Z pozostałych 

miast przejazd realizowany przy 
min. 4-6 os. autokarem, busem, 
Polskim Busem, samochodem lub 
PKP – miejsca rezerwowane: War-
szawa + 80 zł, Toruń + 40 zł, Lublin 
+ 100 zł, Kraków + 100 zł, Kato-
wice + 100 zł, Wrocław + 100 zł, 
Opole + 100 zł, Bydgoszcz + 40 zł, 
Piotrków Tryb. + 60 zł, Gliwice + 
100 zł, Częstochowa + 80 zł, Kielce 
+ 80 zł, Radom + 80 zł, Radomsko + 
80 zł, Skierniewice + 80 zł, Konin + 
40 zł. Dojazd własny – zniżka 70 zł 
od ceny autokarowej. Rozkład jazdy 
na stronie www.

4 posiłki dziennie plus 
suchy prowiant na drogę 
powrotną.

Sport, Zabawa i Wypoczynek
BOGATY PROGRAM KOLONII I OBOZU: 
1. Plażowanie i kąpiele morskie pod opieką ratownika – do plaży tylko 200 m.
2. Wycieczka autokarowa do Świnoujścia i Międzyzdrojów – zwiedzanie Fortu Gerharda w skórze rekruta. Fort ten 

jest nadmorską twierdzę na wyspie Wolin, w której do dnia dzisiejszego urzęduje pruski Generał a na placach musztry 
ćwiczą Pruscy żołdacy! Zwiedzanie ma formę przyspieszonego przeszkolenia wojskowego. Turyści zwiedzają fortecę 
pod opieką „podłego” i oczywiście umundurowanego pruskiego żołdaka. W czasie marszu po terenie i wnętrzach 
Fortu zwiedzający poznają jego historię, przechodząc  jednocześnie  kilka prób, które sprawdzą czy kandydat nadaje 
się do wojskowej służby! W Międzyzdrojach zobaczymy molo, Aleję Gwiazd, Muzeum Figur Woskowych. Oprócz tego 
w Wolińskim Parku Narodowym zobaczymy Jezioro Turkusowe oraz punkt widokowy Wzgórze Gosań.

3. Wejście na drugą w Polsce (pod względem wielkości) latarnię morską w Niechorzu – istnieje od 1866 r., wysokość 
45 metrów, a światło widoczne nawet z odległości 20 mil morskich.

4. Zwiedzanie Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu – zbiory związane z historią, tradycją i kulturą rybacką 
Pomorza i Gminy Rewal.

5. Wycieczka Nadmorską Kolejką Wąskotorową do Trzęsacza i Rewala – jedna z największych atrakcji na Wybrzeżu, 
przejazd „afrykańskim” zabytkowym parowozem po ponad 100 letniej trasie kolejowej. W Trzęsaczu zwiedzamy ruiny 
średniowiecznego kościółka zniszczonego przez proces abrazji, oraz jedynego w Europie Multimedialnego Muzeum 
15-go Południka, przejście plażą do Rewala, spacer po kurorcie – Aleja Róż i Zakochanych, deptak.

6. Dyskoteki tematyczne, konkursy, wybory Miss i Mistera, NEPTUNALIA – Chrzest Kolonijny, zawody i imprezy sportowe, 
m.in. rozgrywki w piłkę nożną, piłkę siatkową, badmintona, siatkówkę plażową, zawody pływackie.

7. Wycieczka do rezerwatu przyrody – fotografowanie i podpatrywanie ptaków w rezerwacie “Jezioro Liwia” w Nie-
chorzu (100 gatunków ptaków).

8. Ognisko z pieczeniem kiełbasek.

Program

Dodatkowo:

ZUMBA FITNESS, 
SKATE'OWY 

ZAWRÓT GŁOWY, 
MULTISPORT, 

PARKI ROZRYWKI

NIECHORZE
Jedno z najatrakcyjniejszych i najczystszych kąpielisk mor-
skich w województwie zachodniopomorskim. Należy do 
najczęściej odwiedzanych miejscowości ze względu na 
piękne szerokie i piaszczyste plaże. Duże nasłonecznienie 
i mikroklimat gwarantują doskonały wypoczynek. W pobli-
żu jezioro Liwia (rezerwat ornitologiczny), latarnia morska, 
kolejka wąskotorowa.

ŚWIADCZENIA: 
Cena podstawowa obejmuje: transport, zakwaterowanie 
i wyżywienie 4 x dziennie + suchy prowiant na drogę po-
wrotną, ubezpieczenie NW Signal Iduna (5 tys.), opiekę pe-
dagogiczną (kierownik i wychowawcy : 1 na 15 uczestników), 
opiekę medyczną, ratownika, podatek VAT, realizację progra-
mu. Cena podstawowa nie obejmuje: dopłat do transportu 
z poszczególnych miast, opłat za dodatkowe atrakcje i wy-
cieczki fakultatywne, Ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

UWAGI: 
Przy zagranicznych wycieczkach wymagany jest paszport lub dowód osobisty oraz 
pieniądze na wstęp. Fakultety odbywają się przy min. 8 (dodatkowe atrakcje) lub 25 
(wycieczki) uczestnikach. Aktualne godziny zbiórek i wyjazdów dostępne na 7 dni 
przed wyjazdem. Osoby korzystające z antenki PKP obowiązkowo muszą posiadać 
ważną legitymację szkolną.

od 

1315 

PLN

200 m.
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Turnus Termin Ilość dni
Cena

do 01.03 do 31.03 do 31.04 regularna
1. 26.06 – 07.07 12 1315 1365 1415 1465

2. 08.07 – 21.07 14 1495 1545 1595 1645

3. 22.07 – 04.08 14 1495 1545 1595 1645

4. 05.08 – 17.08 13 1405 1455 1505 1555

DODATKOWE ATRAKCJE:

*Cena za turnus podawana w PLN za osobę

ROZTAŃCZONE WAKACJE „ZUMBA®FITNESS”: 8 godzin zajęć prowadzonych 
przez instruktora fitness oraz Zumba®Fitness, dobierane w zależności od upodo-
bań wychowanków oraz grupy wiekowej. Zumba®Fitness jest to świetna zabawa 
w oparciu o podstawowe kroki – nie jest potrzebne doświadczenie taneczne. Dla 
uczestników obozu jest również możliwość przeprowadzenia zajęć z fitnessu. Należy 
zabrać buty sportowe. Warsztaty płatne dodatkowo + 80 zł/os.

 „SKATE’OWY ZAWRÓT GŁOWY”: Super zajęcia prowadzone z zachowa-
niem maksymalnego bezpieczeństwa pod okiem pasjonatów tego sportu 
na terenie specjalnie przygotowanego skateparku wyposażonego w quarter 
z london gapem, rurą w dół i murkiem, london gap piramidka z murkiem 
prostym, funbox z murkiem (małym) i małą rurką w dół, funbox z murkiem 
łamanym wysokim i prostym (zwyczajnym), 3 schody do grindów, manual 
box, rail, kicke, rurka (ponad 50 cm), 2 quartery między nimi mini quarter, 
6 schodów z murkami. W programie: treningi sprawnościowe i rozciągające, 
rozgrzewka, bezpieczna jazda, nauka tricków, skoków, grind’ów i soul’owania, 
korygowanie błędów, wiedza i terminologia dotycząca sprzętu i tricków, 
zawody freestylowe i best trick. Należy zabrać własną deskorolkę, kask oraz 
ochraniacze. Warsztaty płatne dodatkowo + 120 zł/os.

MULTISPORT: dodatkowe zajęcia sportowe prowadzone przez instruktora 
sportu w wymiarze 8-10 godzin w blokach sportowych: treningi rowerowe 
wzdłuż szlaków rowerowych okolic Niechorza, zaprawa poranna – biegi 
wzdłuż plaży, siatkówka, siatkówka plażowa, piłka ręczna, piłka nożna, 
podstawy Zumby, zośka, pływanie i ratownictwo. Warsztaty płatne do-
datkowo + 40 zł/os.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE 
• „CESARSKIE KĄPIELISKA” Heringsdorf – Ahlbeck – Świnoujście: Heringsdorf – Ahlbeck – wejście do Term 

Bałtyckich : Cena (50 zł + 10 EURO na wstęp). 
• PARK ROZRYWKI „HEIDE PARK” www.heide-park.de Cena (200 zł + 25 EURO na wstęp). 
• PARK ROZRYWKI I WYPOCZYNKU „TROPICAL ISLANDS” www.tropical-islands.de Cena (180 zł + 30 EURO na wstęp). 
Opisy programów na stronie 59.

dla chętnych:
Zumba Fitness, Skate, Multisport i Parki Rozrywki w Niemczech!
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Wypoczynek nad Bałtykiem
WYCIECZKI

• wycieczka autokarowa do Kołobrzegu: zwiedzanie Skansenu Morskiego, gdzie zobaczymy okręty ORP Fala, ORP Wła-
dysławowo, pozostałości z ORP Burza, spacer po mieście: port jachtowy i handlowy, promenada, molo, Pomnik Zaślubin 
z Morzem, Stare Miasto – Ratusz, gotycka Bazylika WNMP, Baszta Lontowa

• Wycieczka do Trzęsacza i Rewala: ruiny średniowiecznego kościółka zniszczonego przez proces abrazji, zwiedzanie je-
dynego w Europie Multimedialnego Muzeum 15-go Południka, Park Linowy w Rewalu: pokonanie szeregu przeszkód: 
mostów, kładek huśtawek itp., to system przeszkód linowych i  platform, uczestnicy wyposażeni są w profesjonalny sprzęt,

• Przejażdżka Kolejką Retro po Wybrzeżu Rewalskim – jedna z największych atrakcji na Wybrzeżu, przejazd „afrykańskim” 
zabytkowym parowozem po ponad 100 letniej trasie kolejowej.

• Wycieczka rowerowa do rezerwatu przyrody - fotografowanie i podpatrywanie ptaków w  rezerwacie “Jezioro Liwia” 
w Niechorzu (100 gatunków ptaków),

• Rejs statkiem po morzu,

SPORT 
kąpiele pod opieką ratownika, multi-sport: aerobic, siatkówka, piłka nożna, koszykówka, bieganie, zajęcia z umiejętności 
orientowania się w terenie, turniej grup w Wakacyjnym Czteroboju, aquaolimpiada - zawody pływackie, wakacyjna olimpiada 
sportowa, wycieczki rowerowe szlakami Wybrzeża Rewalskiego

INTEGRACJA
Konkurs piosenki „Śpiewać każdy może”, Festiwal Talentów, szalone dyskoteki, zabawy integracyjne,  ogniska z pieczeniem 
kiełbasek, gry, konkursy, gry terenowe.

DODATKOWE ATRAKCJE
• WARSZTATY TANECZNE  + 40 zł/ os : zajęcia taneczne z tańca nowoczesnego z instruktorem (ok. 10 godzin) Videoclip 

Dance, Hip-Hop, Show Dance, Funky, Latino Mix, Break Dance,  konkursy taneczne z nagrodami, taniec  jest przeplatany 
z ćwiczeniami ogólnorozwojowymi oraz wytrzymałościowymi, na zakończenie dla chętnych turniej tańca.

• WARSZTATY PŁYWACKIE „JAK RYBA W WODZIE” + 80 zł/os (8 h pod opieką ratownika na basenie ośrodka, realizacja 
przy min. 8 os.): doskonały sposób aby szybko nauczyć się pływać w miłym towarzystwie, nauka i doskonalenie stylów pły-
wackich: stylem dowolnym (kraul), stylem klasycznym (żabka), stylem motylkowym (delfin), nauka nawrotów pływackich 
i skoków startowych , poznanie podstaw nurkowania, poprawa poziomu wydolności fizycznej i siły mięśniowej, poprawa 
sprawności układu oddychania, kształtowanie siły, szybkości i wytrzymałości w zależności od wieku, korygowanie wad po-
stawy, ćwiczenia wypornościowe, ćwiczenia oddechowe, napędowe, na koniec – zawody pływackie o puchar „Złotej Otylii”. 

Program

Dla chętnych 
dodatkowo 

TANIEC, PŁYWANIE

POGORZELICA
miejscowość wczasowo – wypoczynkowa w województwie 
zachodniopomorskim na Wybrzeżu Rewalskim. Walory 
klimatyczne, krajobrazowe, turystyczne przyciągają rzesze 
turystów. Piękna szeroka plaża, wydmy porośnięte lasami, mi-
kroklimat sprzyjający aktywnemu i zdrowemu wypoczynkowi.

Turnus Termin Ilość dni
Cena - Obóz (14-17 lat) Domki Cena - Kolonia (7-13 lat) Pawilon

do 01.03 do 31.03 do 31.04 regularna do 01.03 do 31.03 do 31.04 regularna
1. 26.06 – 07.07 12 1195 1245 1295 1345 - - - -

2. 08.07 – 23.07 16 1495 1545 1595 1645 1645 1695 1745 1795

3. 24.07 – 08.08 16 1495 1545 1595 1645 1645 1695 1745 1795

4. 09.08 – 22.08 14 1345 1395 1445 1495 1445 1495 1545 1595

ŚWIADCZENIA: 
Cena podstawowa obejmuje: zakwaterowanie wg wariantu, 
wyżywienie, transport, program, ubezpieczenie NNW Signal 
Iduna (5000 zł), opiekę kadry pedagogicznej (kierownik oraz 
1 wychowawca na ok. 15 uczestników), medycznej, ratownika. 
Cena podstawowa nie obejmuje: dopłat do transportu z poszcze-
gólnych miast, opłat za wycieczki fakultatywne, dodatkowe atrakcje. 

UWAGI: 
Przy zagranicznych wycieczkach wymagany jest paszport lub dowód osobisty oraz pienią-
dze na wstęp. Fakultety odbywają się przy min. 8 (dodatkowe atrakcje) lub 25 (wycieczki) 
uczestnikach. Aktualne godziny zbiórek i wyjazdów dostępne na 7 dni przed wyjazdem. 
Osoby korzystające z antenki PKP obowiązkowo muszą posiadać ważną legitymację szkolną. 

*Cena za turnus podawana w PLN za osobę

od 

1195 

PLN

12/14/
16 dni

7-13
14-17

200 m.
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Ośrodek Kolonijno-Wypo-
czynkowy „Dziejba Leśna” 
www.dziejbalesna.pl usytu-

owany w pięknym lesie sosnowym 
ok. 200 metrów do morza. Śpimy 
w murowanym Pawilonie „C” (kolo-
nia 7-13 lat) -  pokoje 3 -5-osobowe 
z łazienkami lub w domach campin-
gowych (obóz 14-17 lat) – drewnia-
ne 5 osobowe z tarasem, w domku 
pokoje 2 i 3 osobowe z łazienkami . 
Ośrodek dysponuje: stołówką, salą 
dyskotekową z lustrami, świetlicami 
z ekranami i telebimami, boiskami 
sportowym: boisko do piłki nożnej, 
koszykówki, do siatkówki plażowej, 
plac zabaw dla dzieci,  miejscem 
na ognisko, stołem do tenisa oraz  
basenem letnim z podgrzewaną 
wodą. Duży teren ośrodka (2 ha) jest 
ogrodzony i dozorowany.

autokar – wyjazdy na 
dzień z  następujących 
miejscowości:  Łódź i Po-

znań bez dopłat. Z pozostałych 
miast przejazd realizowany przy 
min. 4-6 os. autokarem, busem, Pol-
skim Busem, samochodem lub PKP 

– miejsca rezerwowane: Warszawa + 
80 zł, Toruń + 40 zł, Lublin + 100 zł, 
Kraków + 100 zł, Katowice + 100 zł, 
Wrocław + 100 zł, Opole + 100 zł, 
Bydgoszcz + 40 zł, Piotrków Tryb. + 
60 zł, Gliwice + 100 zł, Częstochowa 
+ 80 zł, Kielce + 80 zł, Radom + 80 zł, 
Radomsko + 80 zł, Konin + 40 zł, 
Skierniewice + 80 zł. Dojazd własny 

– zniżka 70 zł od ceny autokarowej. 
Rozkład jazdy na stronie www.

4 x dziennie w stołówce 
ośrodka + suchy prowiant 
na powrót.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE 
zapisy w biurze przed wyjazdem, wstępy płatne na miejscu, realizacja przy min. 25 chętnych:
• „CESARSKIE KĄPIELISKA” Heringsdorf – Ahlbeck – Świnoujście: Heringsdorf – Ahlbeck – wejście do Term Bałtyckich: 

Cena (50 zł + 10 EURO na wstęp).
• PARK ROZRYWKI „HEIDE PARK” www.heide-park.de Cena (200 zł + 25 EURO na wstęp).
• PARK ROZRYWKI I WYPOCZYNKU „TROPICAL ISLANDS” www.tropical-islands.de Cena (180 zł + 30 EURO na wstęp).
• OCEANARIUM w Stralsundzie Cena (160 zł + 15 euro na wstęp).
Opisy programów na stronie 5 9.

Ośrodek Kolonijno-Wypoczynkowy „Dziejba Leśna” z basenem
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Międzywodzie
Polska – Morze Bałtyckie 12/14

dni8-18

O. K.-W. „Bursztyn” 
położony na gęsto zalesionym 
terenie w odległości 150 m. od 

morza, na 2ha ogrodzonej, monitoro-
wanej działce. Pokoje typu studio 4+2 
z łazienkami. Do dyspozycji przestronna 
stołówka, kawiarenka, duży, ogrodzony 
teren do gier i zabaw, boiska sportowe do 
piłki siatkowej, piłki nożnej , piłki koszyko-
wej, kometki, tenis stołowy, sprzęt sporto-
wy, miejsce na ognisko, dwie sale TV, duża 
świetlica, kawiarenka z funkcją dyskoteki.

autokar – wyjazdy na dzień 
z następujących miejscowo-
ści:  Łódź i Poznań bez dopłat. 

Z pozostałych miast przejazd realizowa-
ny przy min. 4-6 os. autokarem, busem, 
Polskim Busem, samochodem lub PKP – 
miejsca rezerwowane: Warszawa + 80 zł, 
Toruń + 40 zł, Lublin + 100 zł, Kraków 
+ 100 zł, Katowice + 100 zł, Wrocław 
+  1 0 0  z ł ,  O p o l e  +  1 0 0  z ł ,  By d -
goszcz + 40 zł, Piotrków Tryb. + 60 
zł ,  Gliwice + 100 zł ,  Częstocho-
wa + 80 zł, Kielce + 80 zł, Radom 
+ 80 zł, Radomsko + 80 zł, Konin 
+ 40 zł, Skierniewice + 80 zł. Dojazd wła-
sny – zniżka 70 zł od ceny autokarowej. 

3 posiłki dziennie + pod-
wieczorek oraz suchy pro-
wiant na drogę powrotną.

Przygoda „Na Wyspie Wolin”
PROGRAM REKREACYJNY (dla wszystkich): WYCIECZKA „WOKÓŁ WYSPY WOLIN” – Miedzyzdroje: molo, Aleja 
Gwiazd, Muzeum Figur Woskowych;  Międzyzdroje-Zalesie - zwiedzanie jednej w Polsce ekspozycji tajnej broni niemieckiej, 
Woliński Park Narodowy: Zagroda Pokazowa Żubrów, Jezioro Turkusowe, punkt widokowy Wzgórze Gosań. WYCIECZKA 
DO KAMIENIA POMORSKIEGO: Katedra Kazimierza I z XII wieku: najwspanialszy zabytek to barokowe organy z 1669 
r. – 2660 piszczałek, możliwość wysłuchania koncertu organowego. ZWIEDZANIE Dziwnowa – most zwodzony na rzece 
Dziwnie. ZAJĘCIA REKREACYJNO-SPORTOWE: plażowanie i kąpiele w morzu pod opieką ratownika, dyskoteki, konkursy, 
randka w ciemno, ognisko z pieczeniem kiełbasek,  wycieczki piesze, zawody i imprezy sportowe, m.in. zawody pływackie.

Program

Młody Rekrut, 

Zakręcona Zabawa, 

ASG, Survival

od 

1145 

PLN

PROGRAM obozu ASG 16-18 lat: Obóz dla aktywnych chłopców i dziewcząt, którzy chcą przeżyć przygodę w militarnej atmos-
ferze, osobom lubiącym wyzwania i rywalizację, miłośnikom ASG i tym, którzy chcą poznać smak wojskowego życia, nauczyć się 
podstawowych zasad funkcjonujących w wojsku, W programie: bezpieczeństwo ASG, strzelnica dynamiczna, symulacje militarne 
ASG, taktyka czerwona, taktyka zielona, walka wręcz, kondycja, siła, wytrzymałość, survival militarny. Dokładny opis na stronie WWW.

PROGRAM obozu „Zakręcona zabawa” 8-12 lat: Obóz przeznaczony dla osób chcących zawiązać nowe znajomości i przyjaźnie, 
dobrze się bawić, poznać smak rywalizacji sportowej w nieco inny, zabawny sposób. Uczestnicy wezmą udział w: zawodach Gladia-
torów, zawodach Sumo, rozgrywkach w mega piłkarze, grach paintballowych, mokrej siatkówce, konkurencjach i zabawach spraw-
nościowych, zakręconych zabawach Konkursie strzeleckim, nocnych i dziennych grach terenowych. Dokładny opis na stronie WWW.

150 m.

PROGRAM obozu militarnego „Młody Rekrut” 8-12 lat: Dla tych, którzy chcą przeżyć przygodę w nietypowy, bardzo aktywny 
sposób. W formie zabawy w wojsko, młodzi ludzie będą współpracować w zespołach, podejmować wspólnie decyzje.  Młody Rekrut 
weźmie udział w grach terenowych treningach samoobrony, zabawach survivalowych, podczas których zbuduje szałas, rozpali ogień 
i przygotuje survivalowy posiłek, paintballowych symulacjach, wspinaniu, konkursie strzeleckim i innych. Dokładny opis na stronie WWW.

Turnus Termin Ilość dni
Cena - Rekreacyjny (8-16 lat) Cena - Młody Rekrut (8-12 lat)

do 01.03 do 31.03 do 31.04 regularna do 01.03 do 31.03 do 31.04 regularna
1. 26.06 – 07.07 12 1145 1195 1245 1295 1385 1435 1485 1535
2. 08.07 – 21.07 14 1295 1345 1395 1445 1535 1585 1635 1685
3. 22.07 – 04.08 14 1295 1345 1395 1445 1535 1585 1635 1685

Turnus Termin Ilość dni
Cena - Szalona Zabawa (8-12 lat) 

i Strzelecko-Survivalowy (13-16 lat) Cena - ASG (16-18 lat)

do 01.03 do 31.03 do 31.04 regularna do 01.03 do 31.03 do 31.04 regularna
1. 26.06 – 07.07 12 1425 1475 1525 1575 1485 1535 1585 1635
2. 08.07 – 21.07 14 1575 1625 1675 1725 1635 1685 1735 1785
3. 22.07 – 04.08 14 1575 1625 1675 1725 1635 1685 1735 1785

ŚWIADCZENIA: 
Cena podstawowa obejmuje: transport, zakwaterowanie 
i wyżywienie, ubezpieczenie NW Signal Iduna (5 tys.), opiekę 
pedagogiczną (kierownik i wychowawcy, instruktorzy), opiekę 
medyczną, podatek VAT, realizację programu.
Cena podstawowa nie obejmuje: dopłat do transportu 
z poszczególnych miast, opłat za dodatkowe atrakcje 
i wycieczki fakultatywne.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE 
zapisy w biurze przed wyjazdem, wstępy płatne na miejscu, 
realizacja przy min. 25 chętnych:
• „CESARSKIE KĄPIELISKA” Heringsdorf – Ahlbeck – 

Świnoujście: Heringsdorf – Ahlbeck – wejście do Term 
Bałtyckich: Cena (50 zł + 10 EURO na wstęp).

• PARK ROZRYWKI „HEIDE PARK” www.heide-park.de 
Cena (200 zł + 25 EURO na wstęp).

• PARK ROZRYWKI I WYPOCZYNKU „TROPICAL ISLANDS” 
www.tropical-islands.de Cena (180 zł + 30 EURO na wstęp).

• OCEANARIUM w Stralsundzie Cena (160 zł + 15 euro na wstęp).
Opisy programów na stronie 59.

UWAGI: 
Przy zagranicznych wycieczkach wymagany jest paszport lub dowód osobisty oraz 

pieniądze na wstęp. Obozy tematyczne odbywają się przy min. 10 uczetnikach zaś wy-

cieczki fakultatywne przy  25 uczestnikach. Ważne: należy zabrać z domu śpiwór i kari-

matę (dotyczy obozów: młody rekrut, ASG, strzelecko-survivalowy) oraz ubranie, które 

można zniszczyć, kurtkę przeciwdeszczową, nakrycie głowy, preparat przeciw komarom 

i kleszczom, dobry humor i pozytywne nastawienie. Sposób realizacji zajęć dostosowany 

będzie do wieku uczestników ze szczególnym uwzględnieniem ich sprawności fizycznej. 

Program realizować będą wychowawcy wraz z instruktorami o kilkuletnim doświadc-

zeniu w pracy z dziećmi.

*Cena za turnus podawana w PLN za osobę

PROGRAM obozu strzelecko-survivalowego 13-16 lat: Obóz  łączący nowoczesne techniki przetrwania w lesie z traper-
stwem. Obok wiedzy z zakresu survivalu, uczestnicy przejdą konkretne szkolenie kondycyjne i strzeleckie. W programie: 
bushkraft, wioska przetrwania, survivalowa kuchnia, wyrobnictwo, paintball splat master, symulacje militarne, ASG, strzelnica 
statyczna i dynamiczna, zajęcia linowe, kondycja i siła – jej kształtowanie, podstawy ratowania. Dokładny opis na stronie WWW.
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Mrzeżyno
Polska – Morze Bałtyckie7-12 12/14

dni

Dla Każdego Coś Fajnego
KRAJOZNAWCZO-REKREACYJNY
ATRAKCJE KOŁOBRZEGU: wycieczka autokarowa, zwiedzanie Skansenu Morskiego, spacer po mieście: port jachtowy i handlowy, 
promenada, molo, Pomnik Zaślubin z Morzem, Stare Miasto. PARK LINOWY: pokonanie trasy linowej zielonej lub brązowej w Gi-
bon Parku. Każdy uczestnik ma do dyspozycji sprzęt asekuracyjny najlepszych firmy alpinistycznych oraz  przejdzie podstawowe 
przeszkolenie. WODNE ATRAKCJE: rejs statkiem po Bałtyku, kąpiele rekreacyjne pod okiem ratownika w morzu oraz na basenie. 
SPORT NA WESOŁO: rozgrywki sportowe – siatkówka, koszykówka, piłka nożna, siatkówka plażowa, rozgrywki w tenisa stołowe-
go, badmintona, frisbee. WIECZORNE PARTY: Beach Party! Gorąca impreza wieczorna. Wybory Króla i Królowej Tropików! KON-
KURSY I ZABAWY: konkurs rzeźby z piasku, piosenki, plastyczne, kredą malowane, Neptunalia, chrzest morski, karaoke, mini play-
back show, pidżama party, wybory miss i mistera, dyskoteki, inhalacje solankowe, projekcje filmowe, ognisko z pieczeniem kiełbasek.

PROFIL PIRACKI „AHOJ PIRACI – ŚLADAMI KAPITANA JACKA SPARROWA” + 20 zł
Dodatkowo realizujemy: FORT REDUTA SOLNA: Udział w programie „Piracka Przygoda”, SZKOLENIE PIRATA „OD MAJTKA 
DO KAPITANA”: zasady orientacji w terenie, posługiwanie się mapą i kompasem… BUDOWA OKRĘTU PIRACKIEGO: samo-
dziene konstruowanie, zbieranie potrzebnych materiałów, w końcu wyprodukowanie pirackich jednostek pływających. GRY, ZA-
BAWY I KONKURSY PIRACKIE: konkurs na najlepszy strój piracki, szycie sakiewek na dukaty, wykonujemy malunki pirackie, kon-
kurs na najlepszy tatuaż. Dokładny opis na stronie WWW.

PROFIL PAINTBALLOWO – MILITARNY  (24 h) + 180 zł
Dodatkowo realizujemy: ABC żołnierza: musztra, malowanie kamuflażu na twarz, szkolenie militarne, wojskowy tor prze-
szkód, strzelanie sytuacyjne. Nawiązywanie łączności polowej, rozbijanie wojskowych namioto-pałatek, przejazd wojskowym 
transporterem 6X6, zakładanie min i rozminowanie terenu, musztra, warty i nocna gra taktyczna ,,SPADOCHRONIARZ”, 
Techniki linowe: skrzynki, 100m zjazd na  linie, ścianka wspinaczkowa, techniki alpinistyczne. Survival: bytowanie, wyko-
nywanie schronów i szałasów, pokonywanie przeszkód wodnych i trawersowanie bagien, orienteering, Paintball: (100 ku-
lek) gra taktyczna ,,OMAHA” i ,, SNAJPER”. Uwaga: Program odbywa się w Centrum Rozrywki Piastów, zapewniony obiad – 
grochówka wojskowa, ciepłą herbatę do posiłków oraz suchy prowiant z ośrodka, nocleg – pod pałatkami wojskowymi lub 
szałasami. Wymagana własna karimata i śpiwór oraz latarka do gier nocnych, drugi zestaw ubrań oraz zapasowe buty do 
trawersowania bagien. Dokładny opis na stronie WWW.

PROFIL PŁYWACKO-TENISOWY + 200 zł
Tenis ziemny – 8 godzin. Pływanie – 8 godzin: zajęcia pływackie na basenie, nauka i doskonalenie stylów pływackich. Do-
kładny opis na stronie WWW.

Program 

MRZEŻYNO – jedno z najbardziej malowniczych ką-
pielisk Pomorza Zachodniego, położone 18 km od Ko-
łobrzegu u ujścia rzeki Regi do Bałtyku, nad brzegiem 
morza i otoczone sosnowymi lasami. Czyste, szerokie 
i piaszczyste plaże nagrodzone prestiżowym znakiem 

„Błękitna flaga”. 

Turnus Termin Ilość dni
Cena

do 01.03 do 31.03 do 31.04 regularna
1. 26.06 – 07.07 12 1295 1345 1395 1445
2. 08.07 – 21.07 14 1445 1495 1545 1595
3. 22.07 – 04.08 14 1445 1495 1545 1595

ŚWIADCZENIA: 
Cena podstawowa obejmuje: przejazd, zakwaterowanie 
i wyżywienie 4 x dziennie + suchy prowiant na drogę powrotną, 
ubezpieczenie NNW Signal Iduna (5 tys.), opiekę pedagogiczną 
(kierownik i wychowawcy 1 na ok. 15 uczestników), opiekę 
medyczną, ratownika, podatek VAT, realizację programu.
Cena podstawowa nie obejmuje: dopłat do transportu 
z poszczególnych miast, opłat za profile i wycieczki fakultatywne.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE 
PARK ROZRYWKI „HEIDE PARK” www.heide-park.de Cena 200 
zł + 25 EURO na wstęp.
PARK ROZRYWKI I WYPOCZYNKU „TROPICAL ISLANDS” 
www.tropical-islands.de Cena 180 zł + 30 EURO na wstęp. 
Opisy programów na stronie 59

UWAGI: 
Przy zagranicznych wycieczkach fakultatywnych wymagany jest paszport lub dowód 
osobisty oraz pieniądze na wstęp. Profile programowe odbywają się przy min. 10, zaś 
wycieczki fakultatywne przy 25 uczestnikach. Przejazdy antenowe realizowane są pod 
opieką konwojenta/wychowawcy autokarem, busem, Polskim Busem, samochodem 
osobowym lub PKP – miejsca rezerwowane, w zależności od ilości chętnych. Osoby 
korzystające z antenki PKP obowiązkowo muszą posiadać ważną legitymację szkolną. 
Aktualne godziny zbiórek na 7 dni przed wyjazdem.

*Cena za turnus podawana w PLN za osobę

od 

1295 

PLN

350 m.
13-16

OR-W „FAMA-STA” na 5 
h. ogrodzonej działce, 350 
m od morza. Pawilony 

4-kondygnacyjne, pok. 3, 4, 5-os. z ła-
zienkami .  Do dyspozycji: jadalnia, 
kawiarnia, sale dyskotekowe, sale do 
gier, sala gimnastyczna, siłownia, sala 
telewizyjna. Na terenie ośrodka basen 
kąpielowy odkryty, boiska sportowe 
do siatkówki, koszykówki, piłki nożnej, 
piłki nożnej, siatkówki plażowej, bad-
mintona, korty tenisowe oraz stoły 
do tenisa stołowego, place zabaw, 
miejsce na ognisko. 

autokar – wyjazdy na dzień 
z następujących miejscowo-
ści:  Łódź i Poznań bez dopłat. 

Z pozostałych miast przejazd realizo-
wany przy min. 4-6 os. autokarem, bu-
sem, Polskim Busem, samochodem lub 
PKP – miejsca rezerwowane: Warsza-
wa + 80 zł, Toruń + 40 zł, Lublin + 100 zł, 
Kraków + 100 zł, Katowice + 100 zł, 
Wrocław + 100 zł, Opole + 100 zł, 
B y d g o s z c z  +  4 0  z ł ,  P i o t r k ó w 
Tryb. + 60 zł, Gliwice + 100 zł, Czę-
stochowa + 80 zł, Kielce + 80 zł, 
Radom + 80 zł, Radomsko + 80 zł, Konin 

+ 40 zł, Skierniewice + 80 zł. Dojazd własny 
– zniżka 70 zł od ceny autokarowej. Rozkład 

jazdy na stronie www.

cztery posiłki dziennie  
w stołówce na miejscu, 
śniadania i kolacje w formie 

bufetu, suchy prowiant na powrót.
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Pogorzelica
Polska - Morze Bałtyckie 13

dni
7-14

14-18
400 m.

Ośrodek Wypoczynkowy 
„Manta” usytuowany w pięknym 
lesie sosnowym ok. 400 metrów 

do morza, pokoje 3 i 4-osobowe  z balko-
nem i łazienką oraz telewizorem. Ośrodek 
dysponuje: stołówką, kawiarnią, salą dys-
kotekową, świetlicą wyposażoną w sprzęt 
nagłaśniający i video, boiskiem do piłki 
nożnej i koszykówki, boiskiem do siatkówki, 
przenośnym zestawem do unihokeja oraz 
siatkówki plażowej, stołami do ping-ponga, 
placem zabaw z elementami parku linowego, 
basenem letnim, ścianą wspinaczkową. Te-
ren ośrodka (2 ha) ogrodzony.

a/ Trasa główna: War-
szawa – Kołobrzeg - PKP 

–  wyjazdy rano w dniu roz-
poczęcia turnusu, powrót wieczorem 
w dniu zakończenia turnusu.
b/ Trasy antenowe: PKP lub Polski Bus 
lub PKS: Warszawa + 90 zł, Łódź, Bydgoszcz, 
Toruń, Włocławek + 100 zł, Lublin, Kraków, 
Katowice, Częstochowa, Wrocław, Poznań,  
Zielona Góra, Białystok, Olsztyn, Radom, 
Płock, Siedlce, Rzeszów, Tarnobrzeg + 120 
zł . Wyjazdy z danej miejscowości realizo-
wane przy zgłoszeniu się minimum 5 osób, 
informacje o zbiórce najpóźniej 3 dni przed 
turnusem na www.
(Dlaczego pociąg? Uczestnicy nie mu-
szą 10 godzin siedzieć w autokarze na 
miejscu przypięci pasami, nie cierpią 
na chorobę lokomocyjną, w dowol-
nym momencie mogą skorzystać 
z toalety, poznają się wzajemnie sie-
dząc w przedziale, omijamy sezonowe 
korki na drogach) 

4 posiłki dziennie w sto-
łówce ośrodka; pierwsze 
świadczenie – kolacja 

w dniu przyjazdu, ostatnie świadcze-
nie – śniadanie oraz suchy prowiant 
w dniu wyjazdu (śniadania i kolacje 
w formie bufetu, obiad serwowany 
do stołu).

Wakacyjny Mega Hit
Uczestników kolonii i obozów w poprzednich sezonach w Ośrodku „Krystyna” w sezonie 2016 zapraszamy do ośrodka 

„Manta” gdzie możecie się spotkać ze znaną sobie kadrą oraz koleżankami i kolegami z poprzednich lat.

1. Wycieczka autokarowa do Kołobrzegu wizyta w Parku Linowym, pokonanie szeregu przeszkód: mostów, kładek huśtawek itp., to system przeszkód 
linowych i  platform, uczestnicy wyposażeni są w profesjonalny sprzęt, następnie w Kołobrzegu zwiedzanie neogotyckiego Ratusza, Starego Miasta, 
portu, Kolegiaty, amfiteatru festiwalowego, na zakończenie wizyta w aquaparku w Kołobrzegu - wycieczka w cenie dla uczestników wariantu A.

2. Wycieczka do Chełma Gryfickiego – udział w imprezie „Militarna Przygoda Słowian i Wikingów” – wycieczka w cenie dla 
wszystkich wariantów A, B, C. Wojskowe szkolenie i średniowieczne rytuały w pigułce. Prowadzone metodą musztry bojowej 
i dobrej zabawy – malowanie kamuflażu na twarzy, przebieranie się w mundury oraz: 

Program Obozu

Program  dla wszystkich uczestników:
kąpiele pod opieką ratownika w morzu i basenie; zajęcia na 
ścianie wspinaczkowej oraz przejazd kolejką tyrolską; roz-
grywki w unihokeja; zajęcia sportowe: siatkówka, piłka nożna, 
pływanie, koszykówka.

Nie tylko dla chłopców – piłka nożna: nauka gry w zespo-
le i doskonalenie poszczególnych elementów gry, grę na pozycji 
bramkarza, obrońcy, pomocnika i napastnika, naukę poprawnego 
prowadzenia piłki, strzałów na bramkę, obrony, uników, zwodów, 
trików piłkarskich, żonglerki, poznanie przepisów gry oraz podstaw 
sędziowania meczów, poznanie  strategii rozgrywania meczów 
i ustawienia zawodników, gry kontrolne.

Warsztat piłki siatkowej plażowej: interesujecie się siatkówką, 
chcecie zgłębić jej tajniki i aktywnie spędzić wakacje? Oprócz głów-
nych atrakcji programowych proponujemy Wam treningi na plaży. 
Uczestnicy  zapoznają się z podstawowymi zasadami gry w piłkę 
siatkową, a w szczególności: techniką poruszania się i przyjmowanie 
prawidłowej postawy, przyjęcie i oddanie piłki sposobem górnym 
i dolnym w postawie wysokiej, niskiej i o zachwianej równowadze, 
zbicie piłki, plas, kiwka, blok, zagrywka stacjonarna i z wyskoku. Rów-
nocześnie będziemy poznawać reguły gry i zasady sędziowania meczu.  

Nie tylko dla dziewczyn – Gorączka ZUMBY: opanowała już cały świat, 
dotarła również do Pogorzelicy To genialne połączenie tańców latyno-
amerykańskich, elementów fitness oraz zabawy, poprawia sylwetkę, kon-
dycję, wprawia w dobre samopoczucie; w turnusie  kilkugodzinne zajęcia.

Warsztaty planszomaniaka: warsztaty dla tych którzy lubią gry 
planszowe wszelkiego rodzaju, gry planszowe znane od czasów staro-
żytnych stanowią niewyczerpaną kopalnię dobrej rozrywki, rywalizacja 
uczestników „na planszy” wyłoni Kolonijnego Mistrza Gier Planszowych.

Wizyta na pirackim statku – piracka przygoda – zabawy w wo-
dzie, szukanie ukrytego skarbu przy pomocy pirackiej mapy sprzed lat.

Kosmiczna Ekspedycja – kosmiczne gry i zabawy, kosmiczna 
moda, kosmiczna dyskoteka

Zajęcia z umiejętności orientowania się w terenie
Balonowa bitwa wodna 
Turniej grup w Wakacyjnym Czteroboju
Wizyta w Parku Miniatur Latarni Morskich, zapoznanie się 
z ich niezwykłą historią
Aquaolimpiada - zawody pływackie
Wakacyjna Olimpiada Sportowa
Konkurs piosenki „Śpiewać każdy może”
Festiwal Talentów 
Szalone dyskoteki
Zabawy integracyjne 
Karaoke i projekcja DVD
Ogniska z pieczeniem kiełbasek oraz z grą terenową
Gry, konkursy, zawody
I to wszystko w cenie !!!
Na naszych koloniach i obozach podczas pobytu nad morzem 
atrakcji jest tyle, że trudno je zliczyć. Przekonaj się o tym osobiście!

• manewry wojskowe – sprawnościowy wojskowy tor 
przeszkód OSF – ,,małpi gaj”, 

• strzelnica - strzelanie sytuacyjne z karabinków paintballowych lub ASG 
• techniki linowe – ścianka wspinaczkowa, techniki alpinistyczne. 
• wojskowe transportery rozpoznawcze BRDM-2 
• żyroskop – test na trenażerze dla pilotów i skoczków wojskowych 
• poszukiwanie skarbów, min przy pomocy elektronicznych 

wykrywaczy metalu 
• pobyt we wczesnośredniowiecznej osadzie PIASTÓW  – ,,hi-

storia na żywo”. Odbędą się zawody i pojedynki obozowiczów 

z wykorzystaniem specjalnie dla nich przygotowanej broni. 
• zwiedzanie ,,ZAŚCIANKA” –skansen w stylu sali rycerskiej. 
• strzelanie z armaty – bombarda krzyżacka 
• nauka walki indywidualnej oraz w szykach bojowych 

z użyciem miecza, topora i włóczni. 
• bieg w średniowiecznych nartach 
• jazda na koniu lub kucyku – nowość 
• dyby, klatka 
• rzut toporem i oszczepem 
• walka na kopie 

Przebierania się w zbroje i pancerze, omówienie historii oraz zasad postępowania słowian i wikingów. Po zajęciach przekazujemy 
płytkę ze zdjęciami i filmikami.

3. Fascynująca zabawa w Parku Rozrywki Heide Park www.heide-park.de wycieczka do Niemiec – (Soltau k. Hamburga), uznanego za nr 1 
wśród niemieckich parków rozrywki o olbrzymiej powierzchni z niezliczonymi atrakcjami, zapierającymi dech jazdami. W ciągu ok.7-godzinnego 
pobytu uczestników czekają liczne atrakcje m.in. szwajcarski tor bobslejowy, zjeżdżalnie, łodzie, tratwy, kolejki górskie, kraina piratów, tresura 
aligatorów, karuzele obrotowo - młynowe, kolejki ziemne i powietrzne, wieże widokowe, huśtawki. Wyjazd jest planowany ok. godz. 1.00 w nocy, 
pobyt w Parku w godz. 10.00-17.00, powrót ok. 2.00 w nocy dnia następnego;  wycieczka w cenie dla wariantu B.

4. wizyta w TROPICAL  ISLANDS – w bardzo atrakcyjnym i największym tropikalnym parku rozrywki i wypoczynku w Europie 
(m.in. pobyt w krainie tropików z plażą, lasem tropikalnym, wioską tropikalną, klubem Tropino, z basenami, zjeżdżalnią wodną, 
Morzem Południowym, Laguną Bali, mini-golfem), – szczegóły na www.tropical-islands.de), następnie zwiedzanie wybranych 
obiektów Berlina obejrzenie Reichstagu, bramy Brandenburskiej, muru berlińskiego – wycieczka w cenie dla wariantu C. 
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Ośrodek „MANTA”- oj będzie się działo jak w OW „Krystyna”…

W cenie: TROPICAL 

ISLANDS, PARKI 

ROZRYWKI, MILITARNA 

PRZYGODA, ZUMBA !!!

POGORZELICA
miejscowość wczasowo – wypoczynkowa 
w województwie zachodniopomorskim na 
Wybrzeżu Rewalskim. Walory klimatyczne, 
krajobrazowe, turystyczne przyciągają rze-
sze turystów. Piękna szeroka plaża, wydmy 
porośnięte lasami, mikroklimat sprzyjający 
aktywnemu i zdrowemu wypoczynkowi. 

Turnus Termin Ilość dni

Cena - Wariant A (2 wycieczki 
krajowe: Militarna Przygoda 

i Kołobrzeg)

Cena – Wariant B (1 wycieczka 
krajowa – Militarna Przygoda 
i 1 zagraniczna – Heide Park)

Cena – Wariant C (1 wycieczka 
krajowa – Militarna Przygoda 

i 1 zagraniczna  Wyspa Tropikalna)
do 31.03 do 31.04 regularna do 31.03 do 31.04 regularna do 31.03 do 31.04 regularna

1. 27.06. – 09.07 13 1290 PLN 1340 PLN 1390 PLN
1450 PLN + 

28 Euro
1500 PLN + 

28 Euro
1550 PLN + 

28 Euro
1380 PLN + 

28 Euro
1430 PLN + 

28 Euro
1480 PLN + 

28 Euro

2. 10.07. – 22.07 13 1290 PLN 1340 PLN 1390 PLN
1450 PLN + 

28 Euro
1500 PLN + 

28 Euro
1550 PLN + 

28 Euro
1380 PLN + 

28 Euro
1430 PLN + 

28 Euro
1480 PLN + 

28 Euro

3. 23.07. – 04.08 13 1290 PLN 1340 PLN 1390 PLN
1450 PLN + 

28 Euro
1500 PLN + 

28 Euro
1550 PLN + 

28 Euro
1380 PLN + 

28 Euro
1430 PLN + 

28 Euro
1480 PLN + 

28 Euro

4. 05.08. – 17.08 13 1290 PLN 1340 PLN 1390 PLN
1450 PLN + 

28 Euro
1500 PLN + 

28 Euro
1550 PLN + 

28 Euro
1380 PLN + 

28 Euro
1430 PLN + 

28 Euro
1480 PLN + 

28 Euro

ŚWIADCZENIA: 
Cena podstawowa obejmuje: zakwaterowa-
nie, wyżywienie, program wg wybranej opcji, 
ubezpieczenie TU AXA (NNW 5000 zł), opiekę 
kadry pedagogicznej, medycznej, ratownika.
Cena podstawowa nie obejmuje: dopłat do 
transportu z poszczególnych miast, opłat za 
imprezy fakultatywne, dopłat za wstępy euro.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE 
• Jednodniowa wycieczka autokarowa do Heide Park (Niemcy - Soltau k. Hamburga). Cena:  200 zł  + ok. 25 euro (bilet 

upoważnia do wielokrotnego korzystania ze wszystkich atrakcji na terenie parku).
• Jednodniowa wycieczka autokarowa Kopenhaga – most Oresund – Szwecja. Cena 250 zł + obowiązkowo 12 euro 

oraz dla chętnych 11 euro na wstępy.
• Jednodniowa wycieczka do Berlina i wizyta w Tropical Islands. Cena: 180 zł + ok.  28 euro na wstęp.
• Oceanarium w Stralsundzie. Cena 160 zł + ok. 15 euro na wstęp.
• Termy Bałtyckie „Cesarskie Kąpieliska” – Heringsdorf – Ahlbeck – Świnoujście (Niemcy). Cena 50 zł + 10 euro na wstęp.
• WARSZTAT – YOU CAN DANCE. Nauka tańca 10 h w turnusie, czyli nauka choreografii z hip hopu, disco, videoklipu, 

jazz dance'u i nauka podstawowych elementów tańca np. piruetów, szase i elementów gimnastyki artystycznej, szpagaty, 
przewroty w bok itp. Zajęcia taneczne zawsze przeplatane są ćwiczeniami ogólnorozwojowymi a także wytrzymałościo-
wymi. Zdobyte umiejętności uczestnicy mogą również sprawdzić codziennie na dyskotece, cena 100 zł.

Opisy wycieczek fakultatywnych znajdują się na stronie 59 katalogu oraz na stronach www.

UWAGI: 
w  trakcie wycieczek zagranicznych wymagany jest 

paszport lub dowód osobisty. Terminy turnusów 

podano łącznie z  transportem. wszystkie imprezy 

fakultatywne i  warsztaty odbywają się w  przypad-

ku zgłoszenia się minimum 15 uczestników. Każdy 

uczestnik obowiązkowo powinien posiadać aktualną 

legitymację szkolną na przejazd PKP.

*Ceny w Euro płatne na miejscu w ośrodku.

od 

1290 

PLN
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Dąbki
Polska - Morze Bałtyckie 12/14

dni
7-12

Ośrodek Wypoczynkowy 
Horyzont, pokoje 2,3,4-oso-
bowe z  łazienkami i TV. 

Ośrodek posiada: boiska sportowe, 
4 baseny letnie, plac zabaw, kawia-
renkę internetową, grill, salę do ping-

-ponga, salę kominkową, bilard, salę 
dyskotekową, WIFI w holu recepcyj-
nym. Do morza ok. 150 metrów.

autokar – wyjazdy na 
dzień z  następujących 
miejscowości: Łódź i Po-

znań bez dopłat. Z pozostałych 
miast przejazd realizowany przy 
min. 4-6 os. autokarem, busem, Pol-
skim Busem, samochodem lub PKP 

– miejsca rezerwowane: Warszawa + 
80 zł, Toruń + 40 zł, Lublin + 100 zł, 
Kraków + 100 zł, Katowice + 100 zł, 
Wrocław + 100 zł, Opole + 100 zł, 
Bydgoszcz + 40 zł, Piotrków Tryb. + 
60 zł, Gliwice + 100 zł, Częstochowa 
+ 80 zł, Kielce + 80 zł, Radom + 80 zł, 
Radomsko + 80 zł, Konin + 40 zł, 
Skierniewice + 80 zł. Dojazd własny 

– zniżka 70 zł od ceny autokarowej. 
Rozkład jazdy na stronie www.

4 posiłki dziennie w sto-
łówce ośrodka (w tym 
podwieczorek) + suchy 

prowiant na powrót.

Podróże Guliwera
PROGRAM ANIMACYJNY
Wędrówki kontynentów – gry i zabawy integracyjne w grupach i dla całego obozu. Grupy losują jeden z kontynentów, 
z którym będą utożsamiani przez cały dzień. Dyskoteka integracyjna.
Europa da się lubić –Obozowe Igrzyska Olimpijskie. Z wizytą u Neptuna, czyli wielki test sprawnościowy najmłodszych 
obozowiczów. Quiz wiedzy o Polsce i Europie.
Afryka dzika – Tworzenie afrykańskich masek z masy papierowej i darów natury. Malowanie twarzy. Konkurs rzeźby z piasku. 
Gra terenowa „Buszmen”.
Lody Antarktydy – Zabawy w wodzie. Zajęcia plastyczno-techniczne. Taniec pingwina – dyskoteka.
Sen o Ameryce – Nauka pląsów i tańców animacyjnych. Zabawa grupowa Casino (Poker – budowa najwyższego domu 
z kart, Ruletka – koło fortuny, Black Jack – zadania sprawnościowe na czas). Indiańskie ognisko z pieczeniem kiełbasek
Azja znana i nieznana – Konkurs plastyczny – chińskie znaki. Budowa piaskowego Muru Chińskiego. Wesoła Azja – czyli 
obozowy wieczór kabaretowy.
Australia –Zabawa sprawnościowa „Kangur i Koala”. Konkurs talentów – SYDNEY. Dyskoteka
Morza i oceany – całodniowa wycieczka autokarowa do Kołobrzegu. Rejs statkiem po Bałtyku. Wspinaczka po linach niczym 
po wantach: PARK LINOWY (uczestnicy wyposażeni są w profesjonalny sprzęt asekuracyjny). Morskie opowieści – karaoke.
Kocham Cię Polsko – Całodniowa wycieczka autokarowa do Darłowa- zwiedzanie Zamku Książąt Pomorskich i Darłówka 

– 2 godzinna wizyta w kompleksie PARK WODNY „JAN”. Teleturniej wiedzy o Polsce.
Włoskie smaki – dzień pizzy i mody. Zabawa kreatywna „Włochy, Rzym i San Marino”. Obozowy pokaz mody – Mediolan 
2016. Degustacja pizzy. Dyskoteka.
Ponadto: kąpiele w morzu i basenie pod opieką ratownika, zajęcia rekreacyjne: piłka siatkowa, koszykowa, nożna, tenis 
stołowy i wiele innych zabaw z całego świata.

Program

OŚRODEK  
Z BASENEM TUŻ 

PRZY PLAŻY

+ Angielski
dla chętnych!

DĄBKI – miejscowość wczasowa, położo-
na na Wybrzeżu Słowińskim, u nasady mie-
rzei odcinającej jezioro Bukowo od Morza 
Bałtyckiego, znane i popularne kąpielisko 
morskie, z szeroką piaszczystą plażą, dobrze 
zagospodarowanym jeziorem, z wypoży-
czalnią sprzętu wodnego.

Turnus Termin Ilość dni
Cena

do 01.03 do 31.03 do 31.04 regularna
1. 26.06 – 07.07 12 1295 1345 1395 1445
2. 08.07 – 21.07 14 1445 1495 1545 1595
3. 22.07 – 04.08 14 1445 1495 1545 1595

ŚWIADCZENIA: 
Cena p o d st awowa ob ejmuje: 
zakwaterowanie, wyżywienie, opieka 
kadry wychowawczej (kierownik + 
wychowawcy – 1 na ok. 15 uczes-
tników),  medycznej,  ratownika , 
program podstawowy, ubezpieczenie 
NNW (5 000 zł).
Cena podstawowa nie obejmuje: 
dopłat do transportu z poszczególnych 
miast, opłat za imprezy fakultatywne 
i profile dodatkowe.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE 
„WIOSKA HOBBITÓW” w Sierako-
wie Sławieńskim – uczestnictwo 
w fabularnej grze terenowej: wypra-
wa w strojach hobbickich w świat 
bohaterów baśniowej trylogii Tol-
kiena, panorama Sierakowa z wido-
kowej wieży Elfów, zwiedzanie kuźni 
Krasnoludów, przeprawa tratwą, 
hobbickie gry i zabawy, ciepły posi-
łek (zupa), pieczenie kiełbasek przy 
wspólnym ognisku – Cena 70 zł/os.

UWAGI: 
Aktualne godziny zbiórek i wyjazdów dostępne 
na 7 dni przed wyjazdem. Fakultety oraz profile 
odbywają się przy min. 10-15 uczestnikach. Zapi-
sy w biurze przed wyjazdem. Osoby korzystające 
z antenki PKP obowiązkowo muszą posiadać ważną 
legitymację szkolną.

*Cena za turnus podawana w PLN za osobę

od 

1295 

PLN

13-16

PROFIL JĘZYKOWY-ANGIELSKI (+ 100 zł):
Profil ten obejmuje program „Podróże Guliwera” oraz dodatkowo przygotowaliśmy dla 
chętnych program językowy – angielski prowadzony przez doświadczonego lektora. Podczas 
zajęć uczestnicy otrzymują wszystkie materiały dydaktyczne a na zakończenie certyfikat 
ukończenia programu językowego. Program profilu: Możliwość kontaktu z językiem ob-
cym również podczas wakacji. Z dala od szkolnych ławek, tablic i podręczników! Z dala od 
nudy, wkuwania na pamięć słówek i regułek gramatycznych. Ciekawe ćwiczenia w terenie, 
bezstresowa nauka języka poprzez zabawę i multimedialne formy nauczania. Trudność 
i intensywność nauki dostosowana do umiejętności językowych uczestników. Ćwiczenie 
umiejętności praktycznego posługiwania się angielskim : mówienie, rozumienie ze słuchu, 
pisanie i czytanie. Metoda komunikacyjna – stosowana na zajęciach sprzyja przełamywaniu 
barier językowych, na co nie ma zwykle czasu podczas nauki w szkołach i na tradycyjnych 
kursach. Codzienny kontakt z językiem podczas rannych zajęć i w czasie popołudniowych 
warsztatów językowych (minimum 2 godziny lekcyjne dziennie), popołudniowe warsztaty 
językowe to konwersacje, symulacje językowe, filmy, kręgi tematyczne. Małe grupy, co 
umożliwia uzyskanie szybkich postępów w krótkim czasie. 

PROFIL AKTYWNE WAKACJE (+ 160 zł): 
WINDSURFING 2 h. SPŁYW KAJAKOWY 5 h. PAINTBALL 2 h 200 kulek. Możliwość 
rezerwacji części pakietu: Windsurfing – 50 zł, Spływ kajakowy – 70 zł., Paintball – 70 
zł/os. Dokładny opis pakietu na stronie www.

150 m.
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Jastrzębia Góra – Szwecja
Polska / Szwecja - Morze Bałtyckie

ośrodek wczasowy – wie-
lopiętrowy murowany bu-
dynek, położony 800 m 

od morza, blisko centrum i głów-
nej ulicy Jastrzębiej Góry; poko-
je 4-os. z łazienkami. W budynku 
stołówka, sala rekreacyjna, świetli-
ce, sala dyskotekowa, sale do gier, 
miejsce na ognisko, teren rekre-
acyjny z boiskami (siatkówka, pił-
ka nożna, plac zabaw). Cały teren 
obiektu (3 ha) ogrodzony, oświe-
tlony i dozorowany.

PKP. Dopłaty do transportu: 
Warszawa – 100 zł, Łódź, Byd-
goszcz -120 zł, Kraków, Katowice, 

Wrocław, Lublin – 150 zł,  Gdańsk – 30 zł.

3 posiłki dziennie + podwie-
czorek w stołówce ośrodka.

Luz, blues i skok za morze...
Dzień 1-10. plażowanie i kąpiele w morzu pod opieką ratownika

• gry, zabawy i konkursy
• dyskoteki
• ognisko
• korzystanie z infrastruktury sportowej na terenie obiektu
• wizyta w latarni morskiej Rozewie
• Ocean Park we Władysławowie (spotkanie z największymi wielorybami, rekinami, olbrzymimi żółwiami, sympatycznymi 

delfinami, orkami i innymi zwierzętami morskimi i oceanicznymi) i „mówiący wielorybek” – świetna interaktywna zabawa 
wizualna, umożliwiająca rozmowę na żywo z animowaną postacią wieloryba na ogromnym ekranie.

• Dom Rybaka we Władysławowie (wieża widokowa, Muzeum Motyli; Magiczny Zawrót Głowy – tajemnice iluzji optycznych, paradok-
sów, dziwnych obrazów i trików, zabawki optyczne z XIX w., zasada zmieniania Zoetropu – zmieniacza obrazów, Gabinet Śmiechu)

• spacer Lisim Jarem – wąwóz ciągnący się wąskim pasem do wybrzeża Bałtyku, miejscami osiągający głębokość 50 m.
Dzień 11-12.  wycieczka promowa do Szwecji (prom Stena Line) na zakończenie turnusu:

• wieczorem wypłynięcie promu z Gdyni, nocleg w kabinach 4-osobowych wewnętrznych
• śniadanie w formie bogatego bufetu 
• przypłynięcie do Karlskrony, 3-godzinne zwiedzanie miasta z przewodnikiem; zwiedzanie Muzeum Morskiego, czas 

wolny (wskazane kieszonkowe ok. 100 koron szwedzkich)
• powrót na terminal
• kolacja na promie
• wypłynięcie promu z Karlskrony
• dyskoteka na promie przy muzyce na żywo, nocleg
• przypłynięcie do Gdyni

Program Obozu

DOBRY KIERUNEK 
NA WYPOCZYNEK!

JASTRZĘBIA GÓRA
Jest kurortem położonym w najbardziej wysuniętym na 
północ miejscu polskiego wybrzeża, które jednocześnie 
znajduje się wysoko nad poziomem morza. Takie usytu-
owanie stwarza niepowtarzalny mikroklimat i zapewnia 
wspaniałe czyste powietrze, które korzystnie wpływa na 
układ oddechowy. Jest idealnym miejscem do aktyw-
nego spędzania czasu, kąpieli morskich i słonecznych 
podczas wypoczywania na plaży. 

Turnus Termin Ilość dni
Cena

do 31.03 do 31.04 regularna
1. 08.07 – 17.07 10 1090 1140 1190

2. 08.07 – 19.08 12 1395 1445 1495

3. 12.08 – 21.08 10 1090 1140 1190

4. 12.08 – 23.08 12 1395 1445 1495

Turnusy 2. i 4. obejmują wyjazd do Szwecji. Cena nie obejmuje dopłaty za transport.

ŚWIADCZENIA: 
Cena podstawowa obejmuje: zakwaterowanie i wyżywienie 
wg oferty, transport, ubezpieczenie (Ubezpieczenie: TU AXA 
Polska NNW 5000 zł + ubezpieczenie KL 10000 Euro w trakcie 
wycieczki do Szwecji), opiekę wykwalifikowanej kadry, opiekę 
medyczną, program, bilety wstępów do zwiedzanych obiek-
tów, wycieczkę do Szwecji (w opcji wydłużonej).
Cena podstawowa nie obejmuje: dopłat do transportu 
z poszczególnych miast, kieszonkowego

UWAGI: 
uczestnicy powinni mieć obowiązkowo aktualne 
legitymacje szkolne, chętni na wycieczkę do Szwe-
cji ważny dokument tożsamości (dowód osobisty 
lub paszport), zbiórki i wyjazdy będą dostępne 
na stronie www biura na 5 dni przed wyjazdem.

*Cena za turnus podawana w PLN za osobę

od 

1090
PLN

800 m. 7-13 10/12
dni14-18
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Nowęcin k. Łeby
Polska - Morze Bałtyckie

pensjonat, pokoje  3, 4, 5 - oso-
bowe z łazienkami..  Pensjonat 
dysponuje świetlicą z TV i sto-

łem do ping-ponga, stołówką, boiskiem 
sportowym.  Do morza ok. 1500 metrów, 
do jeziora i stadniny ok. 900 metrów. 
Z Nowęcina do Łeby (na plażę)  istnieje 
możliwość przejazdu busem, cena ok. 2 zł.

Transport – PKP
a) trasa główna: Warszawa 
– Lębork – Nowęcin - wyjazd 

pociągiem wieczorem w dniu rozpoczęcia 
turnusu, powrót rano w dniu zakończenia 
turnusu; na trasie dworzec PKP – ośrodek – 
dworzec PKP – przejazd autokarem;  cena 
transportu z Warszawy + 80 zł
b) trasy antenowe: PKP lub Polski Bus 
lub PKS; koszt transportu: Łódź, Byd-
goszcz, Toruń, Włocławek + 100 zł, Lu-
blin, Kraków, Katowice, Częstochowa, 
Wrocław, Poznań,  Zielona Góra, Bia-
łystok, Olsztyn, Radom, Płock, Siedlce, 
Rzeszów, Tarnobrzeg, Kielce + 130 zł 
(Dlaczego pociąg ? Uczestnicy nie muszą 
10 godzin siedzieć w autokarze na miejscu 
przypięci pasami, nie cierpią na chorobę 
lokomocyjną, w dowolnym momencie 
mogą skorzystać z toalety, poznają się 
wzajemnie siedząc w przedziale, omijamy 
sezonowe korki na drogach).
wyjazdy realizowane przy zgłoszeniu się 
minimum 5 osób, informacje o zbiórce 
najpóźniej 3 dni przed turnusem na www.

w stołówce pensjonatu: 4 
posiłki dziennie (w tym 
podwieczorek), pierwsze 

świadczenie: obiad w dniu przyjaz-
du, ostatnie świadczenie: kolacja   
oraz  suchy prowiant w ostatnim 
dniu turnusu.

Obozy jeździeckie w Nowęcinie organizujemy już 20 lat. 
Zajęcia odbywają się w stadninie „SENNY” (www.senny.pl), ośrodek posiada certyfikat Polskiego Związku Jeździeckiego II 
kategorii. Stadnina posiada ponad 30 koni. Dzięki krytej ujeżdżalni zajęcia są prowadzone bez względu na pogodę. 
Dobrze przygotowana kadra, bardzo dobrze ujeżdżone konie pozwalają na naukę na każdym poziomie. Polecamy tę stajnię 
szczególnie dla osób mających zacięcie sportowe gdyż nauka skoków i ujeżdżenia na 10 koniach startujących w zawodach 
jeździeckich w skokach LL i L oraz doświadczona kadra pozwoli na korektę błędów i podniesienie umiejętności sportowych. 
W każdym turnusie organizowane są egzaminy na odznakę brązową i srebrną. Wyjazdy w teren i galopy po plaży zadowolą 
najbardziej wymagających. Dla początkujących gwarantujemy bezpieczne szkolenie pod okiem kwalifikowanych instruktorów.

OBÓZ  KONNY:
Nauka jazdy konnej pod opieką kwalifikowanych instruktorów według następujących programów (o zakwalifikowaniu do danej grupy 
decyduje szkoleniowiec prowadzący zajęcia, kwalifikacja zależy od umiejętności uczestnika i prowadzona jest w 4 grupach):

Program Obozu

A) dla początkujących (nauka od podstaw):
1. zajęcia teoretyczne – 5 godzin:
• BHP przy koniach – 1 godzina
• opieka i pielęgnacja koni – 2 godziny
• nauka siodłania – 2 godziny

2. zajęcia praktyczne: 8 godzin 20 minut:
• nauka jazdy na lonży – 5 lekcji po 40 minut (nauka jazdy na 

lonży pozwoli opanować umiejętności anglezowania i kierowa-
nia koniem. Kolejnym krokiem po opanowaniu tej umiejętności 
jest przejście do grupy samodzielnie jeżdżącej na ujeżdżalni)

• samodzielna jazda na ujeżdżalni – 5 godz.

B) dla średnio zaawansowanych – (przeznaczony dla osób mających podstawy jeździectwa, umiejętność poprawnego 
anglezowania, nauka galopu od podstaw, istnieje możliwość zdobycia odznaki „Jeżdżę konno”, koszt odznaki 50 zł)
1. Zajęcia teoretyczne – 5 godzin:
• BHP przy koniach 1 godzina
• obsługa i pielęgnacja koni – 1 godzina
• nauka siodłania – 2 godziny
• nauka lonżowania – 1 godzina

 
 

2. zajęcia praktyczne – 10 godzin:
• samodzielna jazda na ujeżdżalni (korekta dosiadu i nauka 

półsiadu) – 4 godziny
• jazda na ujeżdżalni, nauka galopu – 4 godziny
• wyjazdy na galopy w terenie (dopiero po opanowaniu 

umiejętności prawidłowego galopu na padoku) – 2 godziny

C) dla zaawansowanych – (dla osób jeżdżących dobrze konno, umiejętność galopu wyjazdy na galopy w terenie, nauka skoków, 
dodatkowo istnieje możliwość wyjazdu na rajd nad morzem)
1. zajęcia teoretyczne – 5 godzin:
• BHP przy koniach, opieka i pielęgnacja – 1 godz.
• doskonalenie nauki siodłania, dobór sprzętu dla konia 

i jeźdźca – 2 godz.
• praca z młodym koniem, nauka lonżowania – 2 godz.

2. zajęcia praktyczne – 10 godzin:
• jazda na ujeżdżalni (doskonalenie podstaw ujeżdżania) – 5 godzin
• nauka skoków na ujeżdżalni – 2 godziny
• wyjazdy na galopy w terenie – 3 godziny.

D) grupa szkoleniowo-sportowa – warunkiem uczestnictwa w tej grupie jest umiejętność poprawnego galopu i podstaw 
w skokach, co jest sprawdzane w pierwszym dniu przez trenera. W przypadku akceptacji trenera na przesunięcie do grupy D, 
należy uiścić na miejscu  dodatkowy koszt w wysokości 250 zł. Grupa D ta jest przygotowywana do zdania egzaminu Polskiego 
Związku Jeździeckiego na odznakę brązową lub srebrną. Egzamin komisyjny jest przeprowadzany na terenie Ośrodka „Senny” po 
zdaniu egzaminu wewnętrznego. Program grupy D:
1. zajęcia teoretyczne – 8 godzin:
• BHP przy koniach, opieka i pielęgnacja konia – 1 godz.
• doskonalenie nauki siodłania, dobór sprzętu dla konia 

i jeźdźca – 2 godz.
• praca z młodym koniem, nauka lonżowania – 2 godz.
• przygotowanie do egzaminu na odznakę – 3 godz. 

2. zajęcia praktyczne – 12 godzin:
• jazda na ujeżdżalni (doskonalenie podstaw ujeżdżania) – 2 godz.
• doskonalenie umiejętności skoków – 3 godz.
• wyjazdy na galopy w terenie – 2 godz.
• przygotowanie do egzaminu z ujeżdżania i skoków - 3 godz.
• egzamin wewnętrzny – 1 godz.
• egzamin przed komisją P.Z.J. – 1 godz. 

Po zdaniu egzaminu komisyjnego uczestnik otrzymuje brązową lub srebrną odznakę wystawiona przez Polski Związek Jeździecki 
w Warszawie (koszt odznaki 100 zł).

OBÓZ  KONNY, REKREACYJNY, WINDSURFINGOWY, TENISOWY
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13
dni11-18

1,5 km.

Profesjonalne szkole-

nie dla początkujących, 

średnio-zaawanso- 

wanych, zaawanso-

wanych, obóz sporto-

wo-szkoleniowy lub 

jeździeckie ABC

NOWĘCIN k. Łeby
miejscowość przepięknie położona nad 
jeziorem Sarbsko, do morza - ok. 2 km. 

Turnus Termin Ilość dni

Obóz konny: 
początkujący,

średnio-zaawansowani, 
zaawansowani

Obóz Konny + 
Jeździeckie ABC

Obóz Konny 
Szkoleniowo-
-Sportowy

Obóz 
Rekreacyjny

Obóz 
Windsurfingowy

Obóz 
Tenisowy

1. 27.06 – 09.07 13 1590 1360 + 250 zł 1250 1510 1420

2. 09.07 – 21.07 13 1590 1360 + 250 zł 1250 1510 1420

3. 21.07 – 02.08 13 1590 1360 + 250 zł 1250 1510 1420

4. 02.08 – 14.08 13 1590 1360 + 250 zł 1250 1510 1420

5. 14.08 – 26.08 13 1590 1360 + 250 zł 1250 1510 1420

FIRST MINUTE: -100 zł do 31.03.2016 oraz -50 zł – do 30.04.2016

ŚWIADCZENIA: 
Cena podstawowa obejmuje: zakwatero-
wanie, wyżywienie, nauka jazdy konnej pod 
opieką wykwalifikowanych instruktorów wg 
przedstawionych wyżej  programów, ubezpie-
czenie AXA NNW 5000 zł, opieka wychowaw-
cza, dyskoteki, ogniska, kąpiele w morzu pod 
opieką ratownika;
Cena podstawowa nie obejmuje: dopłat 
do transportu z poszczególnych miast.

FAKULTATYWNIE
Za dodatkową opłatą istnieje możliwość skorzystania z dodatko-
wych lekcji nauki jazdy konnej w cenie -  ok. 35 zł/godz.; 6-godzinnym 
kursie nauki powożenia w cenie 70 zł; w przypadku uczestników grupy 
C -  zdobycia odznaki P.Z.J. „jeżdżę konno”, koszt egzaminu 50 zł; rajd nad 
morze 90 zł (świadczenia płatne na miejscu). a ponadto:

• wycieczka do Trójmiasta, wstęp do Parku Wodnego w So-
pocie, cena 100 zł

• Wycieczka do  Labiryntu Park Łeba, cena 20 zł.
• Wakacyjny kurs gokartowy –  w ramach szkółki POWER RA-

CING ACADEMY w POWER PARK ŁEBA. (2 x 2,5 godz.) – 190 zł.
Imprezy fakultatywne i poszczególne profile będą realizowane 
przy zgłoszeniu się min. 15 uczestników.

UWAGI: 
Każdy uczestnik powinien posiadać ważną legityma-

cję szkolną na przejazd PKP;  wyjazdy z poszczegól-

nych miast dodatkowo płatne.

Terminy turnusów podano włącznie z transportem (przejazdy nocne) | Cena za turnus podawana w PLN za osobę.

od 

1150 

PLN

PROGRAM OBOZU Z JEŹDZIECKIM   ABC:
zajęcia praktyczne tj. 3 godziny jazdy konnej i 2 godziny jazdy bryczką, zajęcia teoretyczne – 5 godzin (pielęgnacja konia, 
nauka siodłania, nauka lonżowania). Każdy uczestnik powinien posiadać sportowy ubiór: dres, obuwie sportowe itp.

W przypadku uczestników obozu konnego istnieje możliwość wykupienia tzw. MAX PAKIETU w cenie 270 zł dodatkowo 
10 godzin zajęć teoretycznych i 7 godzin jazdy konnej (lub 6 godzin jazdy + egzamin na odznakę PZJ „Jeżdżę konno”), zajęcia 
w ramach max pakietu odbywają się w godzinach 16.00-18.00, obejmują doskonalenie umiejętności podstaw jeżdżenia w kłusie 
i galopie, naukę i doskonalenie skoków, wyjazdy w teren.

OBÓZ  WINDSURFINGOWY poza wymienionymi poniżej 
zajęciami rekreacyjnymi zapewniamy 10-godzinne szkole-
nie windsurfingowe dla początkujących i zaawansowanych. 
Szkolenie jest prowadzone na pobliskim jeziorze Sarbsko 
przez Szkołę Windsurfingu MAXSURF. Szkoła zapewnia sprzęt 
do pływania (deska RRD oraz Starboard, pędnik, pianka 
neoprenowa, kamizelka asekuracyjna). Szkolenie odbywa 
się w grupach do 5 osób i pozwoli uczestnikom osiągnąć 
samodzielność na wodzie, poznać podstawowe zwroty oraz 
ogólne zasady bezpieczeństwa i budowy sprzętu.

OBÓZ TENISOWY
GRUPA POCZĄTKUJĄCA
podstawy teoretyczne, postawa, technika odbić, przepisy, zaję-
cia na ścianie treningowej pierwsze  gry na korcie, mini turniej na 
koniec zajęć
GRUPA GRAJĄCA
doskonalenie techniki, techniki gry, rozgrywki mieszane, debel 
,taktyka gry, taktyka turniejowa (prosimy o zabranie sprzętu 
własnego, dla początkujących sprzęt na miejscu)

WSPÓLNY PROGRAM REKREACYJNO-KRAJOZNAWCZY 
DLA WSZYSTKICH:

(wspólny dla wszystkich grup: obozu konnego, rekreacyj-
nego, windsurfingowego i tenisowego): zajęcia w Parku 
Linowym w Łebie, wizyta  w Sea Park Sarbsk w najwięk-
szym na północy Polski parku rozrywki, (www.seapark.
pl) zwiedzanie „Domku do góry nogami”, gdzie świat 
staje na głowie i czujemy się w nim tak, jakbyśmy byli 
w innym wymiarze i przestrzeni, zmienia się odczucie 
stanu równowagi. Zajęcia sportowe: siatkówka, tenis 
stołowy, piłka nożna, plażowanie i kąpiele w morzu pod 
opieką ratownika, dyskoteki, konkursy, ogniska.

900
m.
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Łeba
Polska – Morze Bałtyckie 12

dni
6-12

O.W. „FREGATA” ośrodek 
wczasowy o bardzo do-
brym standardzie, poło-

żony ok. 7 min. drogi od plaży (400 
m). Zakwaterowanie w pokojach 3-4 
osobowych z łazienkami. Na miejscu 
znajduje się stołówka i świetlica z TV 
SAT, sale do zajęć, sala dyskotekowa 
(ze światłami), kawiarenka, sklepik, 
salka bilardowa, cymbergaje, tenis 
stołowy, WIFI oraz wypożyczalnia 
rowerów. Do dyspozycji są również 
boiska do koszykówki, siatkówki, 
mini piłki nożnej, plac zabaw.

Autokar za dopłatą przy 
min 6 uczestnikach z : Ło-
dzi + 150 zł, Lublina +180 

zł, Torunia + 120 zł, Warszawy + 150 
zł, Poznania + 150 zł, Opola + 170 
zł, Radomia + 170 zł, Wrocławia + 
170 zł, Kielc + 170 zł, Katowic + 170 
zł, Ostródy + 150 zł, Gdańska + 120 
zł, Krakowa + 220 zł (PKP). Dojaz-
dy mogą odbywać się autokarem, 
busami, autobusami rejsowymi, sa-
mochodami os. lub PKP. Rozkład na 
stronie www. 

3 posiłki dziennie + deser, 
pierwszy posiłek-ciepła 
kolacja (w wypadku przy-

jazdu po 19.00 posiłek cateringowy 
typu fast-food), ostatni – śniadanie 
+ suchy prowiant.

Fantazjolandia i Łebskie Wakacje
KOLONIA „FANTAZJOLANDIA – KRAINA TAJEMNICZYCH WYPRAW” (6-12 lat)
Przykładowe zajęcia obejmują: PLAŻOWANIE I KĄPIELE w morzu pod opieką ratownika. Wodne ABC –  bezpieczeń-
stwo w wodzie, gry i konkursy. Gry plażowe (wyścig rzędów, dwa ognie, piłka plażowa), zamki z piasku. WYCIECZKA 
DO SŁOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO (przejazd kolejką bajkową, rejs statkiem po Jez. Łebsko, wędrówka po 
ruchomych wydmach). Ognisko z pieczeniem kiełbasek. Bieganie po falach, czyli zabawy z chustą. Konkurs na cieślę 
okrętowego. Węzeł piracki. Mapa skarbów – wykonasz mapę, wg której udasz się na poszukiwania ukrytego skarbu...
Egzotyczne Safari nad Bałtykiem – w Parku Dzikich Zwierząt spotkasz się oko w oko z kangurem oraz lamą! Mohika-
nie – zbudujesz szałas oraz zdobędziesz odznaki Indianina. „Polowanie na dzikiego zwierza” – bieg w poszukiwaniu 
bizona (podchody). Indiańska ścieżka 3D – sprawdź swoją orientację w terenie w największym w Polsce naturalnym 
labiryncie! Rycerski Turniej o Złoty warkocz córki króla – rozgrywki sportowe. Magiczne lustra – gabinet krzywych 
zwierciadeł i tajemnicze Magiczne Oko – czy potrafisz je znaleźć? Ruchoma ściana, śpiewająca misa i uciekające skrzaty, 
których nigdy nie uda Ci się policzyć... – wizyta w ILLUZEUM. Zabawa w Magicznym ogrodzie drewnianych gier 
wielkoformatowych – a w nim kilkadziesiąt gier zręcznościowych, logicznych i łamigłówek, wszystkie w rozmiarze XXL! 
DYSKOTEKI, quizy, turnieje, konkurs karaoke, konkurs mody i fryzur, poczta kolonijna, Piżama Party! Gry i zabawy 
sportowo-integracyjne, rozgrywki międzykolonijne – olimpiada na wesoło, siatkówka, koszykówka, ping-pong. Na 
koniec kolonii przyznamy sprawności ODKRYWCY 2016.

OBÓZ „ŁEBSKIE WAKACJE” (13-18 lat)
Plażowanie i kąpiele w morzu, gry i konkursy plażowe. Wycieczka rowerowa do Słowińskiego Parku Narodowego, 
wędrówka po wydmach. Zabawa na plaży... czemu nie? Odwiedź  CafeIdol... Konkurs na Megakarambol – zbudowanie 
i wodowanie własnej konstrukcji pływającej... lub nie całkiem. Rozgrywki sportowe: siatkówka, koszykówka, kometka, 
ping-pong, mini piłka nożna, rzut balonem na odległość, dla chętnych aquaaerobik. Turniej siatkówki plażowej. FILMO-
MANIA – noc hitów kinowych. OGNISKO z pieczeniem kiełbasek. Uczestnictwo w otwartych imprezach rozrywkowych na 
terenie Łeby (koncerty, plenery, regaty żeglarskie itp). Dyskoteki, konkurs fryzur i makijażu, wieczór oryginalnych strojów, 
podchody, wieczór kabaretowy, konkurs karaoke, wizyta w stadninie w Nowęcinie (dla zainteresowanych). 

Program

ŁEBA – położona pośrodku polskiego 
wybrzeża jest jedną z najbardziej uro-
kliwych i najchętniej odwiedzanych 
miejscowości nadmorskich. Początek 
sezonu letniego rozpoczyna „Święto 
Dorsza”, ale najważniejszą imprezą jest 

„Święto Łeby”, kiedy to Książę Łeby roz-
poczyna letnie panowanie. Turnus Termin Ilość dni Cena

1. 27.06 – 08.07 12 1549

2. 09.07 – 20.07 12 1549

3. 21.07 – 01.08 12 1549

4. 02.08 – 13.08 12 1549

ŚWIADCZENIA: 
Cena podstawowa obejmuje: zakwa-
terowanie i wyżywienie, opieka wy-
chowawcza, ratownicza i medyczna, 
ubezpieczenie AXA NNW (do 5000 zł), 
realizację programu. 
Cena podstawowa nie obejmuje: opła-
ty za transport, dopłat do programów 
dodatkowych, opłaty za wstęp do DINO 
PARKU ok. 25 zł, opłaty za bilard lub 
piłkarzyki, cymbergaje ok. 2 zł/gra. 

UWAGI: 
Należy ze sobą zabrać: wygodne obuwie do pie-
szych wędrówek, mały plecak, kurtkę ortalionową, 
nakrycie głowy, okulary przeciwsłoneczne, strój 
kąpielowy i ręcznik plażowy.

*Cena za turnus podawana w PLN za osobę

1549
PLN

PROGRAMY DODATKOWE
(dla chętnych; ze względów czasowych pro-
gramów dodatkowych nie można łączyć; 
opisy na stronie www): ŁEBA AKTYWNIE 
(tylko dla obozu) + 120 zł, WARSZTATY 
PLASTYCZNE (tylko dla kolonii) + 60 zł, 
WARSZTATY TANECZNE (dla kolonii i 
obozu) + 120 zł, SEA PARK + 48 zł, REJS 
STATKIEM + 25 zł

400 m.
13-18
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Władysławowo
Polska - Morze Bałtyckie10-13 15/18

dni14-18
600-700

m.

Pensjonat „Junior” (turnu-
sy 15 dniowe) - usytuowany 
w dzielnicy willowej ok. 600 m. 

od plaży, składa się z dwóch budynków, 
w jednym z nich znajduje się stołówka 
ośrodka. Zakwaterowanie w pokojach 4, 5 
osobowych z pełnym węzłem sanitarnym, 
TV. Na terenie ośrodka: pomiędzy  budyn-
kami  znajduje się miejsce do  relaksu  - sto-
ły i ławy ogrodowe, grill oraz teren do gry 
w siatkówkę i mini kosza. 
Pensjonat  „Willa  Komandor-
ska” (turnusy 18 dniowe) - usytuowany 
w dzielnicy willowej, ok. 700 m. od plaży; 
pokoje 3, 4, 5 osobowe z pełnym  węzłem 
sanitarnym, TV. Pokoje wyposażone 
w jednoosobowe tapczany (część w łóżka 
piętrowe); do dyspozycji: stołówka, sala dys-
kotekowa, świetlice wyposażone w sprzęt 
audio - video, piłkarzyki, tenis stołowy. Teren  
ogrodzony, estetycznie zagospodarowany 

-  meble ogrodowe, miejsce do grillowania. 
W odl. ok.150 m boiska do piłki nożnej, piłki 
koszykowej, piłki siatkowej, w odl. ok. 300 m 

„Orlik” w odl. ok. 1 km kryty basen.

przedziały rezerwowane, miej-
sca siedzące, przejazdy nocne. 
Wyjazdy zgodnie z trasą PKP 

z Krakowa, Katowic, Częstochowy, Łodzi, 
Kielc, Radomia, Warszawy, Bydgoszczy. 
Dojazdy antenowe (realizacja przy min. 6 
uczestnikach): z Lublina + 50 zł, Opola + 
50 zł, Wrocławia + 80 zł, Rzeszowa + 50 zł.

Sprawdzona, dobra kuchnia. 
Trzy x dziennie + podwieczorek 
oraz suchy prowiant na powrót. 

Władek czeka,
1 dzień: zbiórka na DW. PKP w godzinach wieczornych (miejsca i godziny zbiórek podamy 5 dni przed wyjazdem). 
Nocny przejazd pociągiem.    
2-13/16 dzień: przyjazd do Władysławowa, transfer bagaży z dworca PKP do ośrodka, zakwaterowanie. Pierwsze 
świadczenie - obiad. Pobyt wypoczynkowy we Władysławowie (turnus 15 dniowy - 13 pełnych dni pobytu / 12 
nocy,  turnus 18 dniowy - 16 pełnych dni pobytu / 15 nocy), program dostosowany do wieku uczestników, nasta-
wiony na aktywny i ciekawy wypoczynek: wycieczka autokarowa do Trójmiasta -  Gdynia/Sopot/Gdańsk/Oliwa/
Westerplatte. W programie: Gdynia - zwiedzanie Molo Południowe, gdzie zacumowany jest Dar Pomorza i ORB 
Błyskawica. Sopot - zwiedzanie miasta wejście na Molo, zwiedzanie Al. Bohaterów Monte Casino, Oliwa- udział 
w Koncercie Organowym - ok. 20 min, zwiedzanie Katedry Oliwskiej. Gdańsk - przejazd koło Energa Areny, zwiedza-
nie głównego miasta Długie Pobrzeże, Żuraw, Traktat Królewski, Ratusz, Dwór Artusa, Bazylika Mariacka i Kaplica 
Królewska (z zewnątrz). Westerplatte - zwiedzanie Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte. Wycieczka 
na Hel ( wstęp do Fokarium). Rejs kutrem po morzu. Zwiedzanie portu rybackiego we Władysławowie, Wycieczka 
do Cetniewa - zwiedzanie Alei Gwiazd Sportu oraz Ośrodka Przygotowań Olimpijskich. Spotkanie z iluzją  „Ma-
giczny Zawrót Głowy” - interaktywne eksponaty… sam dotykasz, kręcisz, układasz i przestawiasz … przygotuj się na 
spotkanie z iluzją optyczną. Wędrówki nadmorskie, plażowanie, kąpiele w morzu pod okiem ratownika, rozgrywki 
sportowe (koszykówka, siatkówka, piłka nożna), podchody i gry terenowe, turnieje tenisa stołowego, kometki, 
zabawy integracyjne, Neptunalia, bal przebierańców, dyskoteki, biesiada przy grillu, możliwość udziału w licznych 
imprezach sezonowych organizowanych przez miasto (koncerty, festyny, turnieje itp.); Happy Events, Rybka we 
Władku, Kaszubskie Łodzie pod Żaglami.
14/17 dzień: wykwaterowanie z ośrodka, ostatnie świadczenie kolacja + pobranie suchego prowiantu na drogę, 
nocny przejazd pociągiem.   
15/18 dzień: przyjazd w godzinach rannych. Szczegóły dotyczące powrotu  podajemy na zbiórce.

Program

WYCIECZKA 
DO TRÓJMIASTA

MAGICZNY ZAWRÓT 
GŁOWY

WYCIECZKA KUTREM

ten kurort 
wszystkich urzeka!

WŁADYSŁAWOWO
jedno z najatrakcyjniejszych miejsc na wybrzeżu, położone 
u nasady Półwyspu Helskiego, na terenie Nadmorskiego Parku 
Krajobrazowego. Rejon Parku słynie z czystych wód, pięknych, 
szerokich plaż oraz powietrza, szczególnie nasyconego jodem. 

Turnus Termin Ilość dni Cena
1. 27.06 – 11.07 15 1340

2. 28.06 – 15.07 18 1585

3. 10.07 – 24.07 15 1385

4. 14.07 – 31.07 18 1585

5. 23.07 – 06.08 15 1385

6. 30.07 – 16.08 18 1585

7. 05.08 – 19.08 15 1385

ŚWIADCZENIA: 
Cena podstawowa obejmuje: transport, zakwaterowanie, 
wyżywienie, program, kierownika, wychowawców, ratow-
nika wodnego, doraźną opiekę medyczną, ubezpieczenie 
AXA - NNW (10 tys zł). 
Cena podstawowa nie obejmuje: dopłat do transportu z niektórych 
miast, ubezpieczenia od kosztów rezygnacji, chorób przewlekłych.

UWAGI: 
Proponujemy zabrać z sobą ok. 100 zł kieszonkowego na własne potrzeby - 
pieniądze można zdeponować u wychowawców. Prosimy o zabranie karty 
kolonijno - obozowej z nr PESEL, obowiązkowo  - legitymacji szkolnej, 
ponadto odpowiedniej odzieży i obuwia; kostiumu kąpielowego, klapek, na-
krycia głowy, kremu z filtrem do opalania.

*Cena za turnus podawana w PLN za osobę

od 

1340
PLN
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Jezioro
Polska - Mazury

10
dni

7-13

*Cena za turnus podawana w PLN za osobę

od 

1295 

PLNAktywne Wakacje z Przygodą
Program Obozu Siatkówka, piłka 

nożna, wycieczki, 
super ośrodek,

Termy Warmińskie

ŚWIADCZENIA: 
Cena podstawowa obejmuje: za-
kwaterowanie, wyżywienie, transport, 
program, ubezpieczenie NNW (5000 zł), 
kadra pedagogiczna, transport.
Cena podstawowa nie obejmuje: do-
płat do transportu z poszczególnych 
miast, opłat za imprezy fakultatywne 
i profile dodatkowe

UWAGI: 
należy ze sobą zabrać: wygodne obuwie do pieszych 
wycieczek, mały plecak, kurtkę ortalionową, nakry-
cie głowy od słońca, okulary przeciwsłoneczne, strój 
kąpielowy i ręcznik kąpielowy. Przy zagranicznych 
wycieczkach wymagany jest paszport lub dowód. 
Fakultety odbywają się przy min. 10 uczestnikach. 
Aktualne godziny zbiórek i wyjazdów dostępne na 
7 dni przed wyjazdem. Osoby korzystające z an-
tenki PKP obowiązkowo muszą posiadać ważną 
legitymację szkolną.

a/ wyjazd z Warszawy - zbiór-
ka w dniu rozpoczęcia turnusu 
o godz. 9.45 – ul. Niemcewicza 

17; planowany powrót w dniu zakończe-
nia turnusu ok. godz. 15.00; cena dojaz-
du z Warszawy + 100 zł
b/ wyjazd z Łodzi – zbiórka w dniu rozpoczę-
cia turnusu o godz. 7.00 Ul. Karskiego - parking 
dla autokarów przy CH Manufaktura powrót 
ok. godz. 17.30, cena dojazdu z Łodzi + 100 zł 
c/ antenki  z Lublina + 150 zł , Kraków + 
150 zł, Radom + 150 zł.
Trasy antenowe realizowane busem, 
Polskim Busem lub PKS przy zgłoszeniu 
min 7 uczestników z danej miejscowo-
ści, informacje o zbiórce na 3 dni przed 
rozpoczęciem turnusu.

3 posiłki dziennie, pierwsze 
świadczenie – obiad w dniu 
rozpoczęcia turnusu, ostat-

nie świadczenie: obiad i suchy pro-
wiant w dniu wyjazdu

Turnus Termin Ilość dni
Cena

do 31.03 do 30.04 regularna

1. 04.07 – 13.07 10 1280 1330 1380

Hotel MANOR 
o bardzo wysokim standardzie, 
położony 7 km od centrum 

Olsztyna, na skraju lasu nad jednym 
z najczystszych jezior Żbik. Dookoła 
przepiękny pejzaż. 
Komfortowe pokoje: 3, 4-5osobowe 
z łazienkami (dwupoziomowe) i TV. 
Każdy pokój posiada balkon lub taras, 
TV satelitarną, dostęp do sieci WI-FI
Na miejscu: 10 sal szkoleniowo - kon-
ferencyjnych, kryty basen -Bajkolandia, 
sala zabaw dla dzieci z kompleksem 
zjeżdżalni, z basenem z piłeczkami 
i trampoliną. Ponadto kręgielnia, tenis 
stołowy, bilard, siłownia, automaty 
zręcznościowe, piłkarzyki, cymbergaj, 
boiska do siatkówki, siatkówki plażowej, 
piłki nożnej, badmintona, plac zabaw 
nad jeziorem. W sąsiedztwie gospodar-
stwo agroturystyczne ze zwierzętami, 
stadniną koni, amazonkami, powozami.
www.manorhotel.pl

14-18

PIŁKA NOŻNA
• Pod okiem instruktora  piłki nożnej nauka gry w zespole 

i doskonalenie poszczególnych elementów gry
• Gra na pozycji bramkarza, obrońcy, pomocnika i napastnika
• Nauka poprawnego prowadzenia piłki, strzałów na bramkę, 

obrony, uników, zwodów, trików piłkarskich, żonglerki
• Poznanie przepisów gry oraz podstaw sędziowania meczów
• Poznanie strategii rozgrywania meczów i ustawienia za-

wodników
• Gry kontrolne 
• Poznanie elementów historii piłki nożnej 
 
ZUMBA
opanowała już cały świat. To genialne połączenie tańców 
latynoamerykańskich, elementów fitness oraz zabawy, popra-
wiają sylwetkę, kondycję, wprawiają w dobre samopoczucie. 
Kroki nie są skomplikowane i każdy dobrze się bawi – bo 

o to chodzi – o dobrą zabawę bez przymusu ćwiczeń. Do-
datkowo trener przekaże wiedzę na temat ruchu i zdrowego 
odżywiania. W turnusie  kilkakrotne  zajęcia pod okiem pro-
fesjonalnego instruktora.

PIŁKA SIATKOWA
Interesujecie się siatkówką, chcecie zgłębić jej tajniki i aktyw-
nie spędzić wakacje? Oprócz głównych atrakcji programo-
wych proponujemy Wam treningi . na boiskach otwartych 
i na plaży, uczestnicy pod okiem instruktora sportu zapo-
znają się z podstawowymi zasadami gry w piłkę siatkową, 
a w szczególności: techniką poruszania się i przyjmowanie 
prawidłowej postawy, przyjęcie i oddanie piłki sposobem 
górnym i dolnym w postawie wysokiej, niskiej i o zachwianej 
równowadze, zbicie piłki, plas, kiwka, blok, zagrywka stacjo-
narna i z wyskoku. Równocześnie będziemy poznawać reguły 
gry i zasady sędziowania meczu. 

WYCIECZKI
• Wycieczka do Olsztyna: zwiedzanie: zamek, amfiteatr, gdzie w sezonie odbywa się 

wiele imprez, katedra, kamieniczki Starego Miasta, park, zwiedzanie Planetarium. 
• Wycieczka piesza z przewodnikiem do gospodarstwa agroturystycznego, 
• ognisko z pieczeniem kiełbasek, 
• przejażdżki konne.
• Korzystanie ze Strefy Relaksu: basen rekreacyjny, basen dla dzieci, jacuzzi, sauna, łaźnia
• Korzystanie ze sprzętu pływającego na jeziorze: rowery wodne, kajaki
• Kąpiele, plażowanie na pobliskim jeziorze
• Korzystanie z atrakcji hotelu: basen,  siłownia, kręgielnia i tenis stołowy, 
• Dyskoteki 
• Zajęcia sportowe - mini olimpiada kolonijna, rozgrywki sportowe, biesiadowanie przy ognisku, 

śluby kolonijne, filmy, dyskoteki, karaoke, gry i zabawy, konkursy z nagrodami 

FAKULTATYWNIE (realizowane przy minimum 15 chętnych):

TERMY WARMIŃSKIE (www.termywarminskie.pl) – super zabawa w nowootwartych 
termach – baseny sportowe, źródlane, hipertermiczne, jacuzzi, SPA, zjeżdżalnie z multimedialny-
mi efektami świetlnymi i akustycznymi, bicze wodne, hydromasaże, zjeżdżalnie, cena 100 zl/os
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Spała
Polska

Bajkowe Kolonie dla Milusińskich
Kolonie szczególnie polecane dla dzieci wyjeżdżających  po raz pierwszy, czekających na wizyty rodziców. Zapewniamy 
sympatyczną, opiekuńczą kadrę, która nie tylko interesująco i bezpiecznie zorganizuje codzienne zajęcia ale również pomoże 
ułożyć rzeczy w szafie, przytuli i wysłucha, opowie bajkę. Podczas pobytu dzieci zwiedzają wiele ciekawych miejsc, poszerzają 
swoją wiedzę, uczą się samodzielności:

• wycieczka autokarowa do Bałtowskiego Parku Jurajskiego (www.juraparkbaltow.pl): zwiedzanie JuraParku – podróż 
w czasie przez okresy geologiczne, obejrzenie rekonstrukcji, dinozaurów, zwiedzanie Zwierzyńca Bałtowskiego, prze-
jażdżka amerykańskim schoolbusem, możliwość, spotkania „oko w oko” ze zwierzętami żyjącymi w Afryce, Ameryce, 
Australii, Eurazji, spływ tratwami rzeką Kamienną, wysłuchanie legend opowiedzianych przez flisaków lub wizyta 
w Parku Rozrywki w Bałtowie (wybór imprezy na miejscu w uzgodnieniu z uczestnikami),

• wycieczka autokarowa  - „Śladami zbója Madeja i diabła z Nagórzyc”, wycieczka do rezerwatu „Niebieskie Źródła” - 
jednego z najpiękniejszych i najciekawszych wywierzysk krasowych Europy, również miejsca schronienia dzikiego ptactwa 
oraz bogatej roślinności, zwiedzanie Podziemnej  Trasy Turystycznej „Grot Nagórzyckich”, zwiedzanie Skansenu  Rzeki 
Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim, na zakończenie zabawa na kręgielni, zwiedzanie  kompleksu bunkrów „Konewka”

• wizyta i zwiedzanie VII Dywizjonu Lotniczego, przeznaczonego do wsparcia ogniowego, desantowania, transportu powietrznego 
oraz zabezpieczenia pododdziałów szturmowych kawalerii powietrznej na polu walki

• ZUMBA Kids-Kids Jr – opanowała już cały świat. To genialne połączenie tańców latynoamerykańskich, elementów fitness 
oraz zabawy, poprawiają sylwetkę, kondycję, wprawiają w dobre samopoczucie. Kroki nie są skomplikowane i każdy dobrze 
się bawi – bo o to chodzi – o dobrą zabawę bez przymusu ćwiczeń. dodatkowo trener przekaże wiedzę na temat ruchu 
i zdrowego odżywiania. w turnusie,  kilkakrotne  zajęcia pod okiem profesjonalnego instruktora.

• zajęcia na basenie Centralnego Ośrodka Sportu, wizyta w Edukacyjnym Centrum Pożarnictwa,
• „Z Adrenaliną w tle” – wizyta w parku Adrenalina w Spale, beztroska, bezpieczna zabawa zajęcia dostosowane do wieku uczestników,
• wizyta na pirackim statku – piracka przygoda – zabawy w wodzie, szukanie ukrytego skarbu przy pomocy pirackiej mapy 

sprzed lat. Festiwal Talentów. Zaczarowany Las – wyprawa po kwiat paproci oraz wiele zabaw z Królewną Śnieżką, Kopciuszkiem, 
Kubusiem Puchatkiem. Indiańska Wioska – jak zbudować wigwam, wybór Wodza Wioski, najpiękniejszej Indianki, Najśmiesz-
niejszego Indianina. Bajkowy Dzień (prezentacja bajek). Dzień w Dżungli – wycieczka do lasu, wybór Mistrza lasu, konkurs 

„Jak się czesał Tarzan i Jane”, polowanie na tygrysa – podchody. Dzień dobrego humoru – konkurs na najzabawniejsze historyjki, 
wierszyki, rysowanie karykatur. Dzień sportu „na wesoło”. Zajęcia plastyczne, wycieczki piesze , gry, konkursy, ogniska, dyskoteki.

Podczas kolonii dzieci zdobywają różne stopnie np. wodnik, botanik, podróżnik oraz odznaki i tytuły np. Złoty Mikrofon 
(dla najlepszego śpiewaka), Pomysłowy Dobromir (za pomysłowość i twórcze rozwiązywanie problemów),  Niewidzialnej 
Ręki (dla kolonisty, który często bezinteresownie pomagał innym) itp.

Program Obozu

Wizyta u Dinozaurów, 
Śladami Zbója Madeja, 
Moja pierwsza kolonia,

Zumba, 
z Adrenaliną w tle

SPAŁA – znana miejscowość wypo-
czynkowa w centralnej Polsce nad 
rzeką Pilicą, na terenie dawnej Puszczy 
Pilickiej, obecnie Spalskiego Parku Kra-
jobrazowego. Posiada dobre warunki 
klimatyczne, dawniej letnia rezydencja 
prezydentów Polski.

FAKULTATYWNIE  (realizowane przy min. 15 uczestnikach): 
Poczuj się jak ryba w wodzie! - warsztat pływacki nauka pływania - 8 zajęć po 
45 min. lekcji z nauki i doskonalenia pływania – 120 zł. 
Warsztat tenisa ziemnego dla początkujących – w cenie 8 lekcji tenisa ziemnego 
po 45 minut – 150 zł. 
Autokarowa wycieczka do Uniejowa – pobyt w Kompleksie Basenów Termal-
nych - 110 zł. Dokładny opis profili na stronie www.

Turnus Termin Ilość dni
Cena

do 31.03 do 31.04 regularna
1. 30.06 – 11.07 12 1220 1270 1320
2. 11.07 – 22.07 12 1220 1270 1320
3. 22.07 – 02.08 12 1220 1270 1320

ŚWIADCZENIA: 
Cena podstawowa obejmuje: 
zakwaterowanie, wyżywienie, pro-
gram, ubezpieczenie NNW AXA 
(5000 zł) uczestników, kadra wy-
chowawcza, opiekę medyczna na 
tzw. „doraźne wezwanie”.
Cena podstawowa  nie obejmuje: 
dopłat do transportu z poszczegól-
nych miast, opłat za imprezy fakul-
tatywne i profile dodatkowe. 

UWAGI: 
należy ze sobą zabrać:  wygodne obuwie 
do pieszych wycieczek, mały plecak, kurt-
kę ortalionową, nakrycie głowy od słońca, 
okulary przeciwsłoneczne, strój kąpielowy 
i ręcznik kąpielowy. Fakultety odbywają się 
przy min. 15 uczestnikach. Aktualne godziny 
zbiórek i wyjazdów dostępne na 7 dni przed 
wyjazdem. Osoby korzystające z antenki PKP 
obowiązkowo muszą posiadać ważną legity-
mację szkolną.

*Cena za turnus podawana w PLN za osobę

od 

1220 

PLN

autokar: z Warszawy + 70 zł, 
z Łodzi + 70 zł, z Lublina + 130 zł , 
Kraków + 150 zł, Radom + 

130 zł. Wyjazdy realizowane przy min. 7 
uczestnikach. Rozkład jazdy na stronie 
www. Dojazd własny: przyjazd uczestnika 
z rodzicami do ośrodka na godz. 13.00, od-
biór uczestnika w ostatnim dniu ok. 12.00

w stołówce ośrodka: 4 posił-
ki dziennie (w tym podwie-
czorek); pierwsze świadcze-

nie: obiad w pierwszym dniu turnusu, 
ostatnie świadczenie: obiad.

Ośrodek Wypoczynkowy 
FWP „Miś” pokoje 2,3 – oso-
bowe z łazienkami, TV i bal-

konami, Ośrodek dysponuje: świetlicą, 
stołówką, stołem do ping-ponga, bo-
iskiem sportowym, salą zabaw.

6 - 12 12
dni
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Janów Lubelski
Polska

10/11
dni

7-12

od 

1149 

PLN9 Pomysłów na Wakacje
Program wyjazdu

Krav Maga, Jazda 
konna, Aqua aerobic, 
Paintaball, Survival, 

Rowery, Kajaki, 
Motocross

Kolonie (7-12 lat) 
Oprócz programu ogólnego wychowawcy organizują następujące zajęcia; plażo-
wanie, kąpiele w Zalewie Janowskim pod nadzorem ratownika, konkursy, gry i za-
bawy na świeżym powietrzu, zabawy integracyjne, dyskoteki, karaoke, wycieczki 
rowerowe i piesze, ognisko z pieczeniem kiełbasek, turniej tenisa stołowego, tur-
niej piłkarzyków, zajęcia plastyczne, ruchowe i muzyczne. 

Krav Maga (12-14 lat, 15-18 lat)
Krav Maga – izraelski system samoobrony, walki wręcz. Bazuje na podstawo-
wych odruchach człowieka. Kładzie nacisk na szybkość, wytrzymałość, siłę, do-
stosowanie form obrony do ataku, koordynacje ruchów, lecz najważniejsza jest 
technika. Głównym celem jest pozbawienie uczestnika zdolności do dalszej wal-
ki. Zajęcia będą prowadzone pod okiem instruktorów 2x1,5 godz. Uczestnicy po-
znają podstawowe zasady tego systemu – przewidywanie zagrożeń, unikanie ich, 
działanie w stresie. Prowadzone treningi zadaniowe i sytuacyjne będą miały na 
celu kształtowanie pewności siebie i przytomności umysłu w stanach zagrożenia 
oraz kształcenie umiejętności praktycznego zastosowania poznanych technik. 
Każdy uczestnik otrzyma dyplom ukończenia Letniej Szkoły Krav Magi. 

Jazda konna (12-18 lat) 
10 godz lekcyjnych nauki jazdy konnej na ujeżdżalni lub w terenie/ tylko dla 
osób zaawansowanych/pod nadzorem instruktorów. Nauka jazdy konnej obej-
muje: siodłanie koni, dla początkujących jazda na lonży, stęp, kłus. Dla chętnych 
zajęcia w stajni – czyszczenie i karmienie koni oraz przygotowanie sprzętu. Ro-
dzaj zajęć i ćwiczeń ustalają instruktorzy po rozpoznaniu umiejętności jeździec-
kich i uczestników obozu. Na zakończenie turnusu wszyscy otrzymają certyfikat. 
Uczestnicy powinni posiadać toczek i odpowiednie obuwie sportowe. 

Pływacki, aqua aerobic (7-12 lat, 13-18 lat) 
Aktywny wypoczynek połączony z nauką i doskonaleniem umiejętności pływa-
nia połączony z Aqua Aerobic. Podczas zajęć na kąpielisku otwartym lub krytym 
basenie (2x45 min) pod opieką instruktora uczestnicy będą uczyć się różnych 
stylów pływania. Aqua Aerobic to ćwiczenia wykonywane w wodzie, nazywane 
czasami również gimnastyką wodną, będące połączeniem aerobicu i pływania. 
Tę formę aktywności może uprawiać każdy, niezależnie od wieku, nawet osoby 
nie umiejące pływać. Podczas jednego treningu można spalić 600 kalorii. 

Rowerowo – kajakowy (14-18 lat) 
Wycieczki rowerowe w grupach 10-13-osobowych, z instruktorem na rowerach zapew-
nionych przez organizatora. Trasy rowerowe będą dostosowane do możliwości fizycznych 
uczestników. Trzy spływy kajakowe po rzekach roztocza lub Zalewie Janowskim z instruk-
torami. Na zakończenie turnusu zawody kolarstwa terenowego z nagrodami. 

Sportowy (13-18 lat) 
Zajęcia obejmują: 2 godz jazdy konnej, jednodniowy spływ kajakowy po rzekach Roztocza, 
strzelanie z łuków, 2 godziny nauki gry w tenisa ziemnego, 4 godz gry w siatkówkę plażową, 
dwie wycieczki rowerowe, po okolicy, 2 godz nauki pływania na basenie lub kąpielisku otwar-
tym. 4 godz treningu Jujitsu – z zakresu technik samoobrony. Uczestnicy muszą posiadać 
wygodne, sportowe ubranie, buty sportowe, nieprzemakalną kurtkę, czepki i strój na basen. 

Ośrodek Wypoczynkowy 
położony w  lesie nad 
zalewem. Ośrodek posia-

da łącznie 155 miejsc noclegowych, 
własną stołówkę, miejsce na ognisko, 
plac zabaw dla dzieci, stoły do tenisa, 
wypożyczalnie rowerów, boisko do 
siatkówki plażowej, saunę, jacuzzi, 
WI-FI. Ośrodek jest ogrodzony i dozo-
rowany. Uczestnicy kwaterowani są w: 
A) Pawilonie hotelowym w pokoja-
ch 2, 3, 4, 5-osobowych z łazienkami. 
B) 6-cio osobowych domkach 
drewnianych typu Narol w poko-
jach 1-, 2- i 3- osobowych. 6-cio 
osobowych domkach typu Krokus 
składających się z pokoju 2-oso-
bowego na parterze, 4-osobowego 
na poddaszu, aneksu kuchennego, 
kominka, łazienki. 
Obok ośrodka znajduje się strzeżo-
ne kąpielisko z piaszczystą plażą, 
profesjonalny park linowy z trasami 
o różnym stopniu trudności. 

Autokar turystyczny. Miejs-
ca wyjazdowe: Lublin + 50 zł, 
Puławy + 50 zł, Chełm +75 zł, 

Krasnystaw +75 zł, Zamość +50 zł, 
Warszawa +125 zł, Łódź + 125 zł, Pi-
otrków Tryb. +100 zł, Radom +75 zł, 
Rzeszów + 75 zł, Łuków +100 zł, Siedlce 
+125 zł, Dęblin +50 zł, Białystok +150 zł, 
Katowice +150 zł, Kraków +125 zł, 
Tarnów +100 zł, Opole +175 zł, 
Wrocław +175 zł, Poznań +175 zł, 
Włocławek +150 zł, Toruń +175 zł, Byd-
goszcz +175 zł, Konin + 150 zł, Gdańsk 
+200 zł. Na odcinkach dojazdowych 
możliwy jest transport zastępczy np. 
mikrobus, PKP, samochód osobowy – 
pod opieką wychowawcy. 

3 posiłki + podwieczorek. 
Pierwszy posiłek – kolacja 
w dniu przyjazdu. Ostatni 

posiłek – śniadanie w dniu wyjazdu + 
prowiant na drogę powrotną trwającą 
ponad 5 godz. 

Program dla uczestników wszystkich grup:
• dwie wycieczki kolejką turystyczną: jedna – do rezerwatu Imielty Ług i pracowni garncarskiej; druga – na Porytowe Wzgórza – Mamoty – Szklarnia.
• wycieczka autokarowa (do wyboru) Zamość-Zwierzyniec, Kazimierz Dolny, Łańcut, Sandomierz, Lublin, 
• kąpiele w Zalewie Janowskim, 
• zajęcia sportowe: tenis stołowy, badminton, siatkówka plażowa, 
• ogniska, podchody, zabawy, dyskoteki, karaoke. 

Oprócz powyższych atrakcji, każda grupa odrębnie realizuje swój specjalistyczny program obozu lub kolonii. Obok ośrodka 
znajduje się jedno z niewielu funkcjonujących dotychczas w Polsce centrów edukacji aktywnej Zoom Natury, w którego skład 
wchodzą m.in.; strzeżone kąpielisko z piaszczystą plażą, profesjonalny park linowy z trasami o różnym stopniu trudności, ścieżki 
rowerowe i spacerowe, plac energii z fontannami, siłowni zewnętrzne, ogrody pozwalające aktywnie spędzić wolny czas. 

13-18
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Turnus Termin Ilość 
dni

Pawilon Hotelowy Domki Drewniane Krokus/Narol

Kolonie Pływacki Aqua, 
Aerobic Motocross

Rowerowo-
-Kajakowy, 
Krav Maga

Sportowy
Jazda Konna, 

Paintball-Survival,
Paintball

do 01.03 reg. do 01.03 reg. do 01.03 reg. do 01.03 reg. do 01.03 reg. do 01.03 reg.

1. 26.06 – 06.07 11 1149 1299 1199 1349 1649 1799 1199 1349 1349 1499 1449 1599

2. 07.07 – 17.07 11 1149 1299 1199 1349 1649 1799 1199 1349 1349 1499 1449 1599

3. 18.07 – 28.07 11 1149 1299 1199 1349 1649 1799 1199 1349 1349 1499 1449 1599

4. 29.07 – 08.08 11 1149 1299 1199 1349 1649 1799 1199 1349 1349 1499 1449 1599

5. 09.08 – 19.08 11 1149 1299 1199 1349 1649 1799 1199 1349 1349 1499 1449 1599

6. 20.08 – 30.08 11 1149 1299 1199 1199 1649 1799 1199 1349 1349 1499 1449 1599

UWAGI: 
Doba hotelowa zaczyna się o godz. 16:00 a kończy o 10:00. Przy zakwaterowaniu ośrodek pobiera kaucję w wysokości 
50 zł, która jest zwracana w dniu wyjazdu, o ile nie zostaną wyrządzone szkody. Przyjazd do ośrodka o godz. 16:30. 

ŚWIADCZENIA:
Cena obejmuje: transport autokarem, zakwaterowanie i wyżywienie, realiza-
cję programu wg wybranego wariantu, opiekę pedagogiczną, opiekę medyczną 
i ratownika WOPR, opiekę instruktorów – jeśli wymaga tego wybrany wariant, 
ubezpieczenie Signal Iduna NNW 15 000 PLN.
Cena nie obejmuje: dopłaty za transport z poszczególnych miast w Polsce wy-
szczególnionych w rozkładzie jazdy, programu fakultatywnego oraz biletów wstępu 

– ok. 15 zł, ubezpieczenia od rezygnacji 2,5% - 3% wartości imprezy.

IMPREZY FAKULTATYWNE
Jednodniowa wycieczka do Lwowa ( wymagany paszport) – cena 180 zł/osoba.
Wyprawa samochodami wojskowymi typu off-road – cena – 45 zł. 
Zwiedzanie Zoom natury – 25 zł.

Niższe ceny obowiązują do 01.03.2016, wszystkie podane są za jeden turnus w PLN za osobę.

Paintball-Survival (14-18 lat) • Ziemia-Ogień-Woda-Powietrze
Ziemia: podczas obozu każdy uczestnik będzie miał do wykorzystania 800 kulek, będzie wyposażony w sprzęt oraz odzież ochronną. Na obozie rozegrasz kilka scenariuszy, 
powalczysz o twierdzę i flagę. Jedną z gier będzie Wodsball rozgrywany w warunkach naturalnych – lesie z wykorzystaniem stroju maskującego umożliwiającego kamuflaż 
oraz zastosowanie taktyki zielonej. Oprócz gier nauczysz się zasady budowy schronień z wykorzystaniem zarówno posiadanego sprzętu jak i naturalnego terenu, pozyskiwa-
nia wody, jej transport i uzdatnianie, rozpoznawanie dzikich roślin jadalnych i leczniczych, terenoznawstwo – rozpoczynając serię przygód warto wiedzieć, jak poruszać się 
w terenie. Zanim wystartujecie w biegu na orientację nauczymy Cię, jak czytać mapę, posługiwać się kompasem i udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej, Military fit-
ness – zadania do wykonania w parach i zespołach. Nocna akcja poszukiwawcza zaginionej załogi statku powietrznego. Ogień w wielu ekstremalnych sytuacjach, może wła-
śnie się okazać, że to właśnie on, jest twoim największym sprzymierzeńcem – dowiesz się, jak i gdzie najlepiej rozpalić ognisko. Woda – przeprawy w ubraniu przez rzeki, grzę-
zawiska, bagna różnymi technikami pod nadzorem ratowników i instruktorów. Powietrze – park linowy (minimalny wzrost uczestnika 140 cm, minimalna waga 50kg): Trasa 
treningowa – 3 stanowiska do nauki systemu asekuracji; Trasa zielona – 14 przeszkód na wysokości 3-7 m, Trasa niebieska – 15 przeszkód na wysokości 4-8 m, Trasa czerwo-
na – 16 przeszkód, trudna na wysokości 6-10 m, Diabelskie wahadło – gigantyczna huśtawka o wysokości 17 m. Lot nas zalewem – zjazd tyrolski z wieży o długości 22 m nad 
plażą i częścią zalewu, skok z wieży – pionowy skok w dół z progresywnym systemem hamowania. 

Motocross (7-12 lat) 
Motocross to jedna z najciekawszych i najbardziej widowiskowych dyscyplin sportów 
motocyklowych. W trakcie (łącznie 20 h zajęć terenowych i praktycznych) treningów 
pod okiem trenerów sprawdzisz swoje predyspozycje, możliwości fizyczne i odwagę. 
Od uczestników wymagana jest umiejętność jazdy na rowerze. Zapewniamy motocy-
kle, obuwie, ochraniacze łokci, kolan, klatki piersiowej, rękawiczki, gogle, kask. Szkole-
nie obejmuje: podstawową obsługę motocykla, ruszanie z miejsca i zatrzymywanie się, 
poznanie trasy przejazdu (w miarę szkolenia o coraz większym stopniu trudności), sa-
modzielną jazdę, doskonalenie prawidłowej techniki jazdy: prawidłowa pozycja stojąca, 
siedząca, prawidłowa pozycja siedząca na prostej i zakrętach, prawidłowa pozycja pod-
czas pokonywania wzniesień oraz skoków. Po zakończeniu zajęć tematycznych uczest-
nicy biorą udział w zajęciach rekreacyjnych programu przystosowanego dla wszystkich 
obozowiczów. Wymagana pisemna zgoda rodziców na udział w zajęciach. 

Paintball (9-13 lat, 14-17 lat) 
Podczas obozu każdy uczestnik będzie miał do wykorzystania 800 kulek, podczas każdej 
gry będziesz wyposażony w sprzęt oraz odzież ochronną. Powalczysz o twierdzę i flagę. 
Jedną z gier będzie Wodsball rozgrywany w warunkach naturalnych – lesie z wykorzysta-
niem stroju maskującego umożliwiającego kamuflaż oraz zastosowaniem taktyki zielo-
nej. Nauczysz się posługiwać mapą i kompasem oraz budować schronień z wykorzysta-
niem zarówno posiadanego sprzętu jak i naturalnego terenu, odbędziesz wyprawę typu 
off-road samochodami terenowymi po leśnych bezdrożach. Dużo wrażeń dostarczy Ci 
pobyt w parku linowym (minimalny wzrost uczestnika 140 cm, minimalna waga 50kg): 
Trasa treningowa – 3 stanowiska do nauki systemu asekuracji; Trasa zielona – 14 prze-
szkód na wysokości 3-7 m, Trasa niebieska – 15 przeszkód na wysokości 4-8 m, Trasa czer-
wona – 16 przeszkód, trudna na wysokości 6-10 m, Diabelskie wahadło – gigantyczna 
huśtawka o wysokości 17 m.
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Szklarska Poręba
Polska – Karkonosze

Poczuj Ducha Gór i odwiedź Szwejka...
Program

ŚWIADCZENIA: 
Cena podstawowa obejmuje: zakwaterowanie, wyżywienie, opieka kadry pedagogicznej, 
opieka medyczna na tzw. „doraźne wezwanie”, program, ubezpieczenie AXA NNW (kwota 
gwarancyjna 5000 zł). Cena podstawowa nie obejmuje: dojazdu z poszczególnych miast, 
imprez fakultatywnych, obligatoryjnej opłaty wstępów na miejscu – 800 koron czeskich.

SZKLARSKA PORĘBA
miejscowość wypoczynkowa i turystyczna położona w malowniczej dolinie rzeki Ka-
miennej, u podnóża Szrenicy w legendarnej krainie ducha Gór – Karkonosza, doskonałe 
miejsce letniego wypoczynku dla tych, którzy preferują aktywny sposób spędzenia 
czasu. Liczna sieć szlaków turystycznych umożliwia poznanie piękna tych gór.

UWAGI: 
Każdy uczestnik powinien posiadać aktualny paszport lub dowód osobisty oraz ważną legitymację szkolną na przejazd 

PKP. Obligatoryjna kaucja 20 zł płatna na miejscu.

• Wycieczka autokarowa „Praga Nocą”: zwiedzanie zabudowy pałacowo-zamkowej na Hradczanach (Pałac Prezydencki,Katedra 
Św. Wita, Złota Uliczka, Stare Zamkowe Schody), Droga Królewska, Most Karola, Stare Miasto, Ratusz, Nowe Miasto, następnie 
udział w godzinach wieczornych w efektownym spektaklu na Krizikovej Fontannie z efektami świetlnymi, muzyką, baletem

• Wycieczka autokarowa do Liberca: zabawy w centrum Handlowo-Rozrywkowym „Babilon”, wizyta w największym 
w Czechach aquaparku: baseny, zjeżdżalnie, masaże, sauny, kąpiele wirujące, masujące, jaskinie i wizyta w lunaparku: 
autodrom, karuzele, huśtawki, tory przeszkód, trampoliny, rodeo, symulatory, (szczegóły: www.centrumbabylon.cz)

• Wycieczka do niezwykłego rezerwatu przyrody Skalne Miasto, czyli wędrówka po bajkowym świecie fantastycznych 
form skalnych (wieże, zamki, ściany, twory o oryginalnych kształtach np. kochankowie, starosta, myśliwy, diabelski most, 
dzban, bliźnięta, wieże, mosty, wilczy jar, ogrody, amfiteatr, wielki i mały wodospad itp.), które osiągają wysokości bliskie 
100 metrów, a wędrujący człowiek wydaje się odrobiną wobec potęgi przyrody; w trakcie wycieczki uczestników oczekuje 
również atrakcyjny, pełen emocji spływ łódką w skalnym podziemnym mieście

• Wycieczka Kolejką Izerską, trasa prowadzi przez tajemnicze zakola, górskie urwiska, spotkanie z fauną i florą Gór 
Izerskich, następnie zwiedzanie Harrachova, zespół skoczni narciarskich, Huty Szkła, spacer do wodospadu Munlavy,

• Wizyta w Parku Rozrywki Esplanada (www.parkesplanada.pl), doskonała zabawa i adrenalina dla każdego od 6 do 
99 lat, m.in. zjazd zjeżdżalnią grawitacyjną Alpinie Coaster

• Wycieczka do Karpacza, zwiedzanie miasta: spacer do Świątyni Wang, korzystanie z atrakcyjnego Parku Wodnego 
Tropikana w hotelu „Gołębiewski”, wycieczka realizowana tylko w turnusie 16-dniowym

• Zajęcia w Karkonoskim Centrum Edukacji Ekologicznej, ciekawa interaktywna prezentacja przyrody Karkono-
skiego Parku Narodowego. 

• Wizyta w Indiańskiej Wiosce, obejrzenie indiańskich strojów, broni i przedmiotów codziennego użytku, indiańskiego tipi, 
totemu, gry i zabawy dostosowane do wieku uczestników, strzelanie z łuku, rzuty włócznią, w programie również: indiański 
tor przeszkód, rzut na bizonie rogi, wyścigi jaszczurek, indiański połów ryb, malowanie twarzy, wyścigi w workach.

• Gra terenowa „Poszukiwacze Skarbów” to gra terenowa Szlakiem Ducha Gór, zabawa i historia w jednym, kto odwiedzi 
wszystkie punkty i odwzoruje wszystkie hologramy w Księdze Skarbów zostaje wpisany do „Księgi Zdobywcy Skarbów”, dostanie 
certyfikat, zdobędzie miano „Odkrywcy Magicznej Szklarskiej Poręby” oraz otrzymuje atrakcyjną nagrodę. 

• Wizyta w Chacie Walońskiej – siedzibie Sudeckiego Bractwa Walońskiego, galerii kamieni i jednocześnie miejsce, w którym 
kultywowane są walońskie tradycje, uczestnicy biorą udział w seansie tajemniczych walońskich obrzędów i wysłuchują 
podań walońskich z ust Wielkiego Mistrza Walońskiego

• Zwiedzanie atrakcji Szklarskiej Poręby: Huty Szkła – spotkanie z hutnikami – pokaz wyrobu szkła w Hucie Leśnej 
(możliwość zakupu pamiątek ze szkła), Muzeum Energetyki

• wycieczki piesze m.in: do Wodospadu Kamieńczyk, do Wodospadu Szklarka; do schroniska pod Łabskim Szczytem, na Halę Szrenicką

• Zajęcia sportowe: piłka nożna, siatkówka

• Dyskoteki, ogniska, konkursy

*Ceny podane są za jeden turnus za osobę.

Ty
p Turnus Termin

Ceny
do 31.03 do 30.04 regularna

13
 d

ni

1. 29.06 – 11.07 1290 zł + 800 Kč 1340 zł + 800 Kč 1390 zł + 800 Kč 

2. 15.07 – 27.07 1290 zł + 800 Kč 1340 zł + 800 Kč 1390 zł + 800 Kč

3. 01.08 – 13.08 1290 zł + 800 Kč 1340 zł + 800 Kč 1390 zł + 800 Kč

4. 13.08 – 25.08 1290 zł + 800 Kč 1340 zł + 800 Kč 1390 zł + 800 Kč

16
 d

ni

1. 29.06 – 14.07 1520 zł + 800 Kč 1570 zł + 800 Kč 1620 zł + 800 Kč

2. 15.07 – 30.07 1520 zł + 800 Kč 1570 zł + 800 Kč 1620 zł + 800 Kč

3. 01.08 – 16.08 1520 zł + 800 Kč 1570 zł + 800 Kč 1620 zł + 800 Kč
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od 

1290* 

PLN

Praga Nocą, Skalne 

Miasto, Aquaparki, Par-

ki Rozrywki, Rafting

Trzygwiazdkowy pensjonat 
„Pory Roku”, o wysokim 
standardzie, po generalnym 

remoncie w 2015 roku, położony 
w centrum Szklarskiej Poręby. Posia-
da pokoje 2,3,4-osobowe z łazien-
kami lub typu studio 2+2, 2+3, 2+4 
z łazienkami, każdy z TV i telefonem. 
Do dyspozycji uczestników: stołówka, 
świetlica z TV, tenis stołowy, bilard, 
piłkarzyki, siłownia. Za dodatkową 
opłatą możliwość korzystania z Kap-
suły Piękności, sauny, cymbergaja. 
W odległości ok. 500 metrów kryty 
basen w odległości ok. 700 metrów 
dolna stacja na Szrenicę. Do boiska 
sportowego „Orlik” ok. 150 metrów, 
uczestnicy korzystają bezpłatnie.

a/ PKP – turnusy 13-dnio-
we i 16-dniowe – trasa 
główna: Warszawa – Skier-

niewice – Łódź – Pabianice – Sieradz 
– Kalisz – Ostrów Wlkp. – Oleśnica 
– Wrocław wyjazd rano pociągiem 
w pierwszym dniu turnusu, powrót 
pociągiem wieczorem, na trasie 
dworzec PKP – pensjonat – dworzec 
PKP – przejazd autokarem; wyjazd 
z Warszawy, Łodzi, Pabianic, Sieradza, 
Kalisza, Ostrowa Wielkopolskiego, 
Wrocławia + 90 zł,

b/ autokar tylko w turnusach 
13-dniowych – trasa główna: 
Warszawa – Łódź – Wrocław 

– Szklarska Poręba + 180 zł
c) trasy antenowe – PKP lub Pol-
ski Bus (PKS) – z Krakowa, Katowic, 
Zabrza, Gliwic, Opola, Kędzierzyna, 
Poznania, Lublina + 120 zł, z Zielonej 
Góry, ze Szczecina, Gdańska + 150 zł. 
(przejazd nocą, możliwość wyjazdu 
dzień przed turnusem i powrotu 
rano w ostatnim dniu turnusu)
Wyjazdy realizowane przy zgłosze-
niu się minimum 7 osób; informacje 
o zbiórce najpóźniej 3 dni przed tur-
nusem na www.

W  stołówce ośrodka: 4 
posiłki dziennie (w tym 
podwieczorek); pierwsze 

świadczenie – obiadokolacja w dniu 
rozpoczęcia turnusu, ostatnie świad-
czenie – śniadanie i suchy prowiant 
w dniu zakończenia turnusu.

IMPREZY FAKULTATYWNE (realizowane przy minimum 15 chętnych):

• Wycieczka do DREZNA w cenie 100 zł + ok. 13 euro na opłatę wstępów. W programie zwiedzania Drezna m.in. Zwinger 
– Zamek Drezdeński, Galeria Starych Mistrzów, Skarbiec (wycieczka jest realizowana w godz. 7.00 – 21.00).

• SAKSOŃSKA SZWAJCARIA – w programie: piaskowce przełomu Łaby, Bastei, twierdza Koenigstein, Letnia Rezydencja 
hrabiny Cosel Pilnitz – pałac i park; cena: 100 zł + ok. 12 euro.

• CZESKI RAJ – kraina skał, zamków, jaskiń i Rozbójnika Rumcajsa, zwiedzanie Jaskiń Dolomitowych w Bożkowie, Zamku 
Hruba Skała, Zamku Troski, Prachowskich Skał; cena – 75 zł + ok. 260 koron czeskich

• Karkonosze AVENTURA – czyli bezpieczny spływ pontonami raftingowmi, to atrakcja która łączy współdziałanie na 
wodzie, aktywny wypoczynek oraz spędzenie niezapomnianych chwil na łonie natury, cena 70 zł

• Warsztat piłki nożnej – Pod okiem instruktora piłki nożnej naukę gry w zespole i doskonalenie poszczególnych elementów gry
• Grę na pozycji bramkarza, obrońcy, pomocnika i napastnika
• Naukę poprawnego prowadzenia piłki, strzałów na bramkę, obrony, uników, zwodów, trików piłkarskich, żonglerki
• Poznanie przepisów gry oraz podstaw sędziowania meczów
• Poznanie strategii rozgrywania meczów i ustawienia zawodników
• Gry kontrolne 
• Poznanie elementów historii piłki nożnej 

Cena 100 zł (8 h).

• Warsztat „Jak uczyć się fotografii?” recepty na udane zdjęcia, wykonywanie zdjęć portretowych, plenerowych przyrody i krajobrazu, 
drukowanie własnych zdjęć – odpłatność (instruktor + materiały) – 130 zł, (4 x 2h, uczestnik powinien posiadać własny aparat fotograficzny)

• Warsztat „Z kosmetyką na co dzień” – teoria: jak zadbać o własne ciało i urodę, oraz zajęcia praktyczne: kapsuła spa, sauna 
parowa, sauna na podczerwień, hydromasaż, piling ciała, pielęgnacja dłoni – odpłatność – 150 zł, (4 x 2h)

• Wizyta Parku Linowym „Trollandia” – 20 zł: pokonanie szeregu przeszkód: mostów, kładek huśtawek itp., to system prze-
szkód linowych i platform, uczestnicy wyposażeni są w profesjonalny sprzęt asekuracyjny (szczegóły: www.trollandia.pl),

13/16
dni

7-14
14-18
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DUSZNIKI-ZDRÓJ: miasteczko idealne dla 
ludzi ceniących  spokój i ciszę, ale gotowych 
na interesujące przeżycia. Każdy, kto pragnie 
oderwać się od pełnego napięć życia codzien-
nego z pewnością będzie mógł atrakcyjnie wy-
począć w tym malowniczym kurorcie.

od 

1195 

PLNObóz Młodych Odkrywców
Program Obozu

„Na tropie Złotego Pociągu”,
warsztaty papiernicze  

dla chętnych

ŚWIADCZENIA: 
Cena podstawowa obejmuje: przejazd wg 
opcji, zakwaterowanie i wyżywienie cztery razy 
dziennie + suchy prowiant na drogę powrotną, 
ubezpieczenie NW Signal Iduna (5 tys.), opiekę 
pedagogiczną (kierownik i wychowawcy), opie-
kę medyczną, podatek VAT, realizację programu. 
Cena podstawowa nie obejmuje: dopłat 
do transportu z poszczególnych miast, opłat 
za warsztaty i wycieczki fakultatywne. 500 
Kč na wstępy – płatne na miejscu

UWAGI: 
należy ze sobą zabrać: wygodne obuwie do pieszych wycie-
czek, mały plecak, kurtkę ortalionową, nakrycie głowy od 
słońca, okulary przeciwsłoneczne, strój kąpielowy i ręcznik 
kąpielowy. Przy zagranicznych wycieczkach wymagany 
jest paszport lub dowód. Fakultety odbywają się przy min. 
10 uczestnikach. Aktualne godziny zbiórek i wyjazdów 
dostępne na 7 dni przed wyjazdem. Osoby korzystające 
z antenki PKP obowiązkowo muszą posiadać ważną le-
gitymację szkolną.

Obóz Młodych Odkrywców
Odgrywamy Złotą Pragę – wycieczka do stolicy Czech: zwiedzanie wzgórza zamkowego praskich Hradczan – Katedra Św. Wita, 
Zamek Królewski, Bazylika Św. Jerzego. Spacer przez Małą Stranę do Mostu Karola – jednej z głównych atrakcji Pragi. Następnie spacer po 
Vaclawskim Namestii – miejscu najsłynniejszych praskich demonstracji, marszów i zebrań publicznych, Brama Prochowa, Dom Miejski, 
Wieża Ratuszowa z zegarem „Orloj”, udział w spektaklu na Krizikovej Fontannie z efektami świetlnymi, muzyką, baletem.
Adrspach Skalne Miasto – odkryjemy przepiękny labirynt skalny w Czechach stanowiący rezerwat przyrody, na własne 
oczy zobaczycie z piaskowca wyrzeźbiony prawdziwy cud natury. Tu natura stworzyła najróżniejsze formacje skalne o fan-
tastycznych kształtach. Dodatkowo czeka nas podróż łodzią po jeziorze o długości ok. 300m. oraz wodospad (19 m.) rzeki 
Metuje. Po drodze odwiedzimy Czermną gdzie znajduje się Kaplica Czaszek.
Na tropie Złotego Pociągu – wypad w Góry Sowie i Wałbrzyskie. Odkryjemy Podziemne Miasto Osówka – największą część 
legendarnego kompleksu Riese wybudowanego przez Niemców pod koniec II Wojny Światowej i kryjącego do dziś mroczne tajem-
nice. Zawitamy do Zamku Książ – największego zamku na Śląsku i trzeciego pod względem wielkości zespołu rezydencjonalnego 
w Polsce, w którego sąsiedztwie znajduje się przypuszczalnie słynny „Złoty Pociąg” ukryty przez Niemców. Może My go odkryjemy?
Odkrywamy Podziemia – wycieczka do Kłodzka – odkryjemy mroczne podziemne korytarze Twierdzy Kłodzkiej 
powstałej w XVII w. Będziemy uczestniczyć w krótkim szkoleniu artyleryjskim zakończonym wystrzałem z armaty, poczuć 
zapach czarnego prochu, usłyszeć niesamowity huk, zobaczyć rozbłysk spalanego prochu. Nasi artylerzyści gwarantują 
wystrzałowe doznania! Zwiedzimy most Św. Jana w Kłodzku nawiązujący swoją architekturą do praskiego mostu Karola. Na 
koniec zwiedzimy Wambierzyce zwane śląskim Jeruzalem.
Odkrywcze wycieczki piesze: Góry Stołowe – wycieczka piesza do Parku Narodowego Gór Stołowych – wejdziemy na 
najwyższy szczyt pasma Szczeliniec Wielki zaś Błędne Skały odkryją przed nami swoje labirynty. Torfowisko pod Zieleńcem 

– wycieczka do rezerwatu torfowiskowego. Miejsce to przyciąga pieknymi krajobrazami oraz wspaniałą florą. Do Schroniska 
Pod Muflonem położonego na stokach Ptasiej Góry górującej nad Dusznikami.
Duszniki Zdrój: spacer po uzdrowisku – park zdrojowy z Pijalnią Wód Mineralnych, Muzeum Papiernictwa, Rynek, Dworek 
Fryderyka Chopina, piękna kolorowa fontanna podświetlana po zmroku.
Wesołe wieczorki: dyskoteki, ognisko z konkursem „śpiewać każdy może”, zabawy i konkursy z nagrodami: chrzest kolonijny, 
piżama party, konkurs fryzur i makijażu, 
Gry i zabawy terenowe : budowa szałasów, nauka rozpalania ogniska, podchody terenowe, nauka poruszania się w terenie 
bez mapy i kompasu J (z odznaką sprawności), biegi na orientację, budowanie tam na potoku.
Spartakiada Sportowa: turniej piłki siatkowej, turniej piłki nożnej, turniej badmintona, wielobój sprawnościowy, bieg 60m 
pod górę, turniej gry w ping-ponga, turniej skoków na skakance.

Duszniki
Polska – Kotlina Kłodzka

Autokar lub bus – wyjazdy bez 
dopłat z miast: Łódź, Wrocław, 
Sieradz. Za dopłatą (min. 4-6 

chętnych): z Warszawy + 80 zł,  Kielc + 80 zł, 
Radomia + 80 zł, Lublina + 100 zł,  Poznania  
+ 150 zł, Katowic + 100 zł, Piotrków Tryb. 
+ 60 zł, Częstochowy + 80 zł, Skierniewic 
+80 zł, Radomska + 80 zł, Krakowa + 100 zł, 
Szczecina + 180 zł, Gdyni + 180 zł, Gdańska 
+ 180 zł, Torunia + 180 zł, Bydgoszczy + 180 
zł. Dojazd własny – zniżka 70 zł. Rozkład jaz-
dy na stronie www.

trzy posiłki dziennie + podwie-
czorek w stołówce (śniadania i ko-
lacje – bufet, obiady serwowane) 

na  miejscu oraz suchy prowiant na powrót. 

FAKULTATYWNIE: Słoneczne termy + 25 zł. Warsztaty Papiernicze + 40 zł. Park Rozrywki w Kudowie Zdroju + Szlak 
Ginących Zawodów + 80 zł:  ZOO SAFARI  Dvur Kralove + 60 zł  oraz 180 Kč  na wstęp.  Dokładne opisy na stronie www.

12-14
dni

8-13

Turnus Termin Ilość dni
Cena – Obóz Młodych Odkrywców

do 01.03 do 31.03 do 30.04 cena regularna
1. 26.06 – 07.07 12 1195 1245 1295 1345

2. 08.07 – 21.07 14 1345 1395 1445 1495
3. 22.07 – 04.08 14 1345 1395 1445 1495
4. 05.08 – 17.08 13 1275 1325 1375 1425

+ obligatoryjne 500 Kč  na wstępy płatne na miejscu

14-17

Ośrodek Wczasowo-Rehabilita-
cyjny Stalowy Zdrój położony 
na obrzeżach Dusznik Zdroju 

w otoczeniu lasu iglastego . Pokoje 3, 4, 5 
- osobowe z łazienkami oraz typu studio. 
Na miejscu Free Wifi, jadalnia, kawiarnia, 
siłownia, tenis stołowy, bilard, boisko 
sportowe, własny parking. Teren ogro-
dzony, monitorowany, o powierzchni 2 
ha z przepięknym ogrodem.

*Cena za turnus podawana w PLN za osobę
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Typ Turnus Termin do 31.03 do 30.04 regularna

13 dni

1. 29.06 – 11.07 1290 zł + 25€ 1340 zł + 25€ 1390 zł + 25€ 

2. 15.07 – 27.07 1290 zł + 25€ 1340 zł + 25€ 1390 zł + 25€

3. 01.08 – 13.08 1290 zł + 25€ 1340 zł + 25€ 1390 zł + 25€

4. 13.08 – 25.08 1290 zł + 25€ 1340 zł + 25€ 1390 zł + 25€

16 dni

1. 29.06 – 14.07 1460 zł +45€ 1510 zł + 45€ 1560 zł + 45€

2. 15.07 – 30.07 1460 zł +45€ 1510 zł + 45€ 1560 zł + 45€

3. 01.08 – 16.08 1460 zł +45€ 1510 zł + 45€ 1560 zł + 45€

Super przygoda, super wycieczki
Program Obozu

Jaskinia Lodowa
Tatralandia, Wiedeń

ŚWIADCZENIA: 
Cena podstawowa obejmuje: zakwaterowanie i wyżywienie 
4 x dziennie + suchy prowiant na drogę powrotną, ubezpie-
czenie AXA (NNW 5 tys.), opiekę pedagogiczną (kierownik 
i wychowawcy), opiekę medyczną, podatek VAT, realizację 
programu. 
Cena podstawowa nie obejmuje: dopłat do transportu 
z poszczególnych miast, opłat za wycieczki fakultatywne, 
obligatoryjnej opłaty wstępów na miejscu – płatne w EURO.

UWAGI: 
należy ze sobą zabrać: wygodne obuwie do pie-
szych wycieczek, mały plecak, kurtkę ortaliono-
wą, nakrycie głowy od słońca, okulary przeciw-
słoneczne, strój kąpielowy i ręcznik kąpielowy. 
Przy zagranicznych wycieczkach wymagany 
jest paszport lub dowód osobisty. Fakultety 
odbywają się przy min. 15 uczestnikach. Aktu-
alne godziny zbiórek i wyjazdów dostępne 
na 3 dni przed wyjazdem. Osoby korzystające 
z przejazdu PKP obowiązkowo muszą posiadać 
ważną legitymację szkolną.

• wycieczka autokarowa na Słowację – Niskie Tatry – wycieczka do Doliny Demianowskiej, zwiedzanie jednej z naj-
piękniejszych jaskiń – Jaskini Svobody lub Jaskini Lodowej, następnie pobyt w wyjątkowo atrakcyjnym parku wodnym 
TATRALANDIA – największym w Europie Środkowej: 5 basenów z licznymi atrakcjami, zjeżdżalniami, wodnymi huśtawkami, 
parasolami wodnymi, sztucznym deszczem, wodnymi wulkanami, powietrznymi leżakami i gejzerami, trójślizgawkami itp.

• jednodniowa wycieczka autokarowa na Słowację – Mała Fatra – wycieczka do bardzo malowniczej Doliny Vratnej, przejście 
atrakcyjną i malowniczą trasą tzw. „dierami” ze Stefanovej do Terchovej oraz zwiedzanie Muzeum Janosika w Terchovej 

• wycieczka do Żywca: zwiedzanie Muzeum Browaru Żywiec – wnętrza muzeum odwzorowują starą ulicę, wędrując po 
niej zwiedzający napotyka multimedialne ekspozycje, prezentacje i filmy ukazujące ewolucję produkcji piw, następnie 
wycieczka na Górę Żar, wjazd kolejką kabinową, zejście, wizyta w Parku linowym „Trollandia” : pokonanie szeregu 
przeszkód: mostów, kładek huśtawek itp.

• wycieczka autokarowa do Wiednia jednodniowa impreza, w programie bulwar Ringstrasse, spacer po starówce 
i obejrzenie wspaniałych budowli opery, parlamentu, teatru, ratusza, bajecznego domu malarza Hundertwassera, 
wstęp do pałacu Schonbrunn i Katedry Św. Szczepana, na zakończenie atrakcyjna wizyta w jednym z największych 
i najnowocześniejszych lunaparków PRATER – wycieczka realizowana tylko w turnusie 16-dniowym

• wycieczki piesze w góry szlakami Beskidu Żywieckiego : na Pilsko, na Halę Miziową, do wodospadu w Sopotni, za-
jęcia rekreacyjne: basen letni, gry zespołowe, tenis stołowy, bieg terenowy, ogniska, dyskoteki, przejażdżki konne, 
spartakiada SPORTOWA, turniej piłki siatkowej, turniej piłki nożnej, turniej badmintona, wielobój sprawnościowy, 
turniej gry w bilard

Korbielów
Polska – Beskid Żywiecki13/16

dni

Ośrodek Wypoczynkowy 
„Darz Bór” www.darzbor.net, 
pokoje 2,3,4-osobowe z łazien-

kami i telewizorami. Ośrodek dysponuje: 
świetlicą, sprzętem dyskotekowym, stołem 
do ping-ponga, boiskiem sportowym, 
basenem letnim z podgrzewana wodą, 
miejscem na ognisko. 

PKP – turnusy 13 i 16-dniowe 
trasa główna: Warszawa – Łódź 

– Katowice, wyjazd rano pocią-
giem w pierwszym dniu turnusu, powrót 
po południu w ostatnim dniu turnusu. 
Wyjazdy antenowe PKP lub busem (reali-
zowane – przy zgłoszeniu się minimum 
7 os. ): z Warszawy, Katowic, Łodzi + 90 zł, 
z Olsztyna, Krakowa, Poznania, Białegosto-
ku, Radomia, Płocka, Siedlec + 120 zł, z Kielc, 
z Wrocławia, Głogowa, Opola, Zielonej 
Góry, Olsztyna + 120 zł, z Gdańska*, Byd-
goszczy, Torunia, Szczecina* + 150 zł.

*wyjazd z Gdańska i Bydgoszczy dzień 
wcześniej (np. 28.06.), powrót rano w osta- 
tnim dniu turnusu (np. 14.07. rano), w po-
zostałych turnusach analogicznie. 

Autokar – tylko turnusy 
13-dniowe, trasa główna: War-
szawa-Łódź-Katowice-Korbielów, 

cena przejazdu + 180 zł. Informacje o zbiór-
kach max 3 dni przed turnusem na www.

W stołówce pensjonatu 4 posiłki 
dziennie (w tym podwieczorek): 
pierwsze świadczenie – obiado-

kolacja w dniu przyjazdu, ostatnie świad-
czenie – śniadanie oraz suchy prowiant w 
dniu wyjazdu, na wycieczkę do Wiednia 
lub Budapesztu uczestnicy otrzymują su-
chy prowiant za całodzienną stawkę żywie-
niową (wskazane dodatkowe kieszonkowe 
na ciepły posiłek ok. 10 euro).

IMPREZY FAKULTATYWNE:

Wycieczka do Budapesztu (+200 zł + ok. 4000 forintów / 
ok. 60 zł) czas trwania 20-godz, w programie: Góra Zamkowa 
(Kościół Macieja, Baszta Rybacka), Góra Gellerta (Cytadela), 
Wyspa Małgorzaty, Parlament Węgierski (z zewnątrz), przej-
ście promenadą naddunajską obok mostu Łańcuchowego 
i mostu Elżbiety, wstęp do największego w Europie Oceana-
rium lub kąpiel w basenach (do uzgodnienia).

Baseny termalne w Oravicach na Słowacji (+85 zł + 15 euro): 
korzystanie z basenu sportowo-rekreacyjnego z ławeczkami do 
masażu, biczami wodnymi, fontannami, wodospadem spadają-
cym z mostu, „tryskającymi” wysepkami, korzystanie z basenu 
rekreacyjnego niepowtarzalnego miejsca w całej Słowacji, cy-
klicznie wytwarzane są w nim sztuczne fale, w tych basenach 
czeka na Was wiele atrakcji wodnych, takich jak sztuczne fale, 
podwodne ławeczki, dysze, natryski i inne urozmaicenia służące 
do hydromasażu. Niektóre  z tych basenów bezpośrednio łączą się 
z zewnętrznymi basenami, co daje możliwość korzystania z kąpieli 
termalnych w każdych warunkach pogodowych.

Park wodny Tropikana (+75 zł) w hotelu „Gołębiewski” 
w skład którego wchodzą: basen pływacki, basen rekreacyjny 
z falą, biczami wodnymi, basen z hydromasażęm wodno-

-powietrznym, basen sportowy, jacuzzi, zjeżdżalnia „cebula”, 
zjeżdżalnia 5-torowa, grota solna, jaskinia śnieżno-lodowa. 

Wycieczka Beskid Śląski (+ 100 zł): wizyta w Leśnym Parku 
Niespodzianek, seans w kinie 7D, na zakończenie emocjonu-
jący zjazd torem saneczkowym. Dokładny opis na stronie www.

7-13
14-18

KORBIELÓW:
Letniskowa miejscowość w Beskidzie Żywieckim, malowniczo 
położona u stóp Pilska, o dużych walorach klimatycznych 
i krajobrazowych, punkt wyjścia ok. 11 szlaków turystycznych. 
Do przejścia granicznego ze Słowacją ok. 2 km.



52

Tatry – Małe Ciche
Polska 10-14

dni

Janosikowa Adrenalina
Paintball, Park 

Linowy, Aquapark, 
i wycieczki!

Willa “DANUSIA”  budy-
nek w stylu zakopiańskim; 
pokoje 3, 4, 5 – osobowe 

z łazienkami lub łazienka przy poko-
ju przypisana do pokoju. Na miejscu 
regionalna świetlica z TV i sprzętem 
muzycznym. Teren ogrodzony z bois- 
kiem do grę w piłkę, kosza i szałasem 
ogniskowym, bezpłatne WIFI.

Autokar lub bus – w y-
jazdy bez dopłat z  miast: 
Łódź, Piotrków Tryb., Czę-

stochowa, Katowice, Kraków. Za do- 
płatą (min. 4-6 chętnych): z  War- 
szawy + 80 zł, Kielc + 80 zł, Radomia 
+ 80 zł, Lublina + 100 zł, Wrocławia 
(PKP + bus) + 100 zł, Poznania (PKP + 
bus) + 100 zł, Opola (PKP + bus) + 100 
zł. Dojazd własny – zniżka 70 zł. PKP 
przejazdy nocne do Zakopane-
go + transfer do ośrodka, min. 4-6 
chętnych (wyjazd dzień przed roz- 
poczęciem turnusu, powrót w dniu 
zakończenia) z   Gdyni + 180 zł , 
Gdańska + 180 zł, Szczecina + 180 zł, 
Torunia + 180 zł, Bydgoszczy + 180 zł. 
Rozkład jazdy na stronie www.

Trzy posiłki dziennie oraz pod-
wieczorek w stołówce na miej-
scu (doskonała domowa kuch-

nia do syta) + suchy prowiant na powrót. 

Turnus Termin Ilość dni
Cena – Janosikowa Adrenalina

do 01.03 do 31.03 do 31.04 cena regularna
1. 26.06 – 07.07 12 1025 1075 1125 1175
2. 08.07 – 21.07 14 1125 1175 1225 1275
3. 22.07 – 04.08 14 1125 1175 1225 1275
4. 05.08 – 17.08 13 1075 1125 1175 1225
5. 18.08 – 27.08 10 845 895 945 995

7-14

*Cena za turnus podawana w PLN za osobę

FAKULTATYWNIE (dla obu programów): 
PLENER MALARSKI  (tylko dla Janosikowej Adrenaliny w terminach 22.07-04.08 i 05.08-17.08) skierowany dla dzieci i młodzieży zain-
teresowanych sztuką, plastyką, malarstwem.  Realizujemy zajęcia plastyczne,  prowadzone przez artystę plastyka, które będą odbywać 
się codziennie (ok. 8 zajęć po 2h) w plenerze, na polanie, w lesie, i na terenie ośrodka: TECHNIKI MALARSKIE poznamy różne techniki 
malarskie malując na świeżym powietrzu: malowanie pejzażu górskiego farbami olejnymi i akwarelowymi, collage „Widokówka z gór", 
szczyty malowane akwarelami, szkice z natury ołówkiem i pastelami olejnymi. KONKURSY I ZABAWY konkursy plastyczne: "Górski 
zachód słońca", „Sporty wodne”. WYSTAWA PRAC  wraz z wernisażem. Uwaga ! Uczestnicy powinni się zaopatrzyć w podstawowy sprzęt 
do prac malarskich:  szkicownik A-4 ze sztywną podkładką, pędzle do farb akwarelowych i olejnych, mały słoiczek, szmatkę bawełnianą 
do wycierania pędzli. Chętni mogą zabrać własne podobrazie malarskie i paletę. Pozostałe materiały zapewnia organizator. Cena 180 zł.
SŁOWACJA Z AQUACITY i JASKINIĄ: spacer po Popradzie, wejście do Aquacity w Popradzie – kompleks basenów termalnych 
i zjeżdżalni, sauny; Jaskinia Bielańska w Tatrzańskiej Kotlinie – o długości 3018 m – zwiedzanie:. Cena: 70 zł + 20 Euro na wstępy 
(dla posiadaczy paszportów lub dowodów osobistych)
RAFTING: całodzienna wyprawa na spływ pontonami wzdłuż przełomu Dunajca ze Sromowców do Szczawnicy. Nie siedzimy 
biernie na drewnianej ławeczce lecz aktywnie bierzemy udział w spływie, decydując o najważniejszych aspektach tej nietypowej 
podróży. Każdy uczestnik spływu wyposażony jest w kamizelkę asekuracyjną, kask oraz wiosło. Podczas spływu na każdym pontonie 
płynie ratownik lub instruktor kajakarstwa, który steruje pontonem oraz dba o bezpieczeństwo uczestników spływu. Cena 120 zł.
WSPINACZKA (tylko dla Adventure Camp): Próba odwagi i determinacji w dążeniu do celu. Dwa kilkugodzinne bloki zajęć prowa-
dzone przez profesjonalnych instruktorów, zapewniamy sprzęt posiadający wszystkie wymagane atesty bezpieczeństwa (uprzęże, 
liny, kaski, karabinki itp.). Zajęcia odbędą się na skałkach w Białce Tatrzańskiej lub w Kościelisku. To będą podstawy asekuracji oraz 
technik wspinaczkowych w skale. Ci co połkną bakcyla z pewnością zrobią w przyszłości kurs wspinaczkowy. Cena 120 zł.

Program Kolonii

od 

845 

PLN

JANOSIKOWA ADRENALINA
• Paintball – gry paintballowe i speedballowe na zamkniętym mini poligo-
nie paintballowym (do dyspozycji 150 kulek, markery, ubranie ochronne).

• Łucznictwo – ćwiczenie celności, strzały do tarczy. 
• Strzelectwo – postrzelamy do tarczy z długich i krótkich 
wiatrówek, konkurs strzelniczy. 

• Kule wodne – zoorbing w basenie, wasz błędnik zwariuje.
Uwaga: w terminie 17.08-28.08.16 Janosikowa Adrenalina 
jest realizowana jako fakultet + 60 zł/os (płatne na miejscu).

GRY TERENOWE    
• Budowanie szałasów dla baców i juhasów.
• Nauka rozpalania góralskiej watry.
• Podchody terenowe – zbójnicy kontra Harnicy.
• „Janosikowe w górach przeskakiwanie” nauka poru-
szania się w terenie bez mapy i kompasu (z odznaką 
sprawności).

• Biegi na orientację.
Budowanie tam na Filipczańskim Potoku.
 

KLUB GÓRALSKI
• Zapoznanie się z folklorem podhalańskim – spotkanie z gawędziarzem. 
• „Na góralską nutę” – góralskie tańce i muzyka.
• „Czarowanie – góralskie gotowanie” – wspólne gotowa-
nie i konsumowanie potraw związanych z tradycją Podhala, 
poznawanie wyrobu oscypków.

• Góralski chrzest kolonijny. Baśnie i legendy związane z górami. 
Zapoznanie się ze strojem podhalańskim połączone z sesją 
fotograficzną. Przysmaki górskie. Pasowanie na górala / góralkę.

WESOŁE WIECZORKI
• Dyskoteki, ognisko z konkursem „śpiewać każdy może”.
• Zabawy i konkursy z nagrodami: piżama party, konkurs 
fryzur i makijażu.

SPARTAKIADA SPORTOWA
• Turniej piłki siatkowej. Turniej piłki nożnej.Turniej badmin-
tona. Wielobój sprawnościowy. Bieg 60m pod górę. Turniej 
gry w ping-ponga. Turniej skoków na skakance.

WYCIECZKI
• Wycieczka ze zwiedzaniem Zakopanego: Wielka Krokiew, Stary Cmentarz, spacer po Krupówkach.
• Wizyta w Aquaparku Zakopane – pobyt 2 godzinny w kompleksie na Antałówce wyposażonym w basen rekreacyjny, 
basen pływacko-rekreacyjny, 4 zjeżdżalnie rurowe, 6 jacuzzi, dzika rzeka, brodzik dziecięcy.

• Park Linowy na Gubałówce – wysokościowy tor linowy składający się z 18 stanowisk: różnego rodzaju mosty, kładki, belki, 
huśtawki, siatki, zjazdy tyrolskie w tym ekstremalnie szybką 50 metrową tyrolką z hamulcem, zakończoną lądowaniem w potężnej 

„wannie” z trocinami – pokonanie parku, zajęcia odbywają się pod opieką profesjonalnych, doświadczonych instruktorów.
• Wycieczka do Morskiego Oka przez Bukowinę Tatrzańską lub do Doliny Kościeliskiej lub na Halę Gąsienicową 
– w zależności od warunków pogodowych i kondycji uczestników.
• Wjazd kolejką linowo-terenową na Gubałówkę i spacer jej grzbietem.
• Wycieczki piesze do Tatrzańskiego Parku Narodowego – m.in. Wiktorówki, Polana Rusinowa, Tarasówka – najlepszy widok na Tatry, Błociska.
• Wizyta w Izbie Regionalnej w Murzasichlu.
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Tatry – Małe Ciche
Polska

Adventure Camp

12-17

PAINTBALL Zajęcia wspólnie przygotowane z instruktorami „PaintMe” odbywają się w Zakopanem i Bukowinie Tatrzańskiej. 
Trzy bloki zajęć: Pierwszy blok odbędzie się na polu o charakterze speedballowym. Teren niewielki, idealny, aby każdy 
z uczestników mógł przyzwyczaić się do broni. Nasi instruktorzy wytłumaczą zasady wychyleń, komunikacji, oraz pozycji 
taktycznych poszczególnych graczy. Drugi Blok: przeniesiemy się na zdecydowanie większy teren, na którym uczestnicy będą 
mogli wykorzystywać różnego rodzaju kryjówki i barykady. Uczestnicy zapoznają się z zasadami gier leśnych. Scenariusze 
typu: „obrona wzgórza”, „przeprowadzenie Vipa” oraz standardowe: ”Capture the Flag”, „Team Death Match”. Trzeci blok: dziki 
las, w którym liczy się kreatywność uczestników. Teren, w którym każdy z uczestników będzie mógł wykorzystać wcześniej 
nabyte umiejętności. Będziecie mieli okazję wcielić się w terrorystów oraz anty- terrorystów i zagrać w scenariusze z fabułą 
które zmieniać się będą w zależności od zwycięzców poszczególnych rund. Do tego zawody speedballowe 3 vs 3, zawody 1 
vs 1. Macie do dyspozycji 600 kulek w cenie, zabezpieczony sprzęt, maskę oraz ubranie ochronne, otrzymacie pamiątkowe 
dyplomy oraz kupony rabatowe do wykorzystania w sklepie paintballowym. Jeśli wystrzelacie limit kulek można dokupić 
dodatkowe pakiety: 100/15zł lub 500/60zł. 

OFF-ROAD, TYROLKA, STRZELANIE Wyprawa samochodem terenowym 4x4 po bezdrożach okolic Małego Cichego 
połączona niesamowitym zjazdem na tyrolce leśnej oraz strzelaniem z łuków i wiatrówek oraz ogniskiem.

ORIENTEERING W TERENIE GÓRSKIM Tutaj sprawdzicie swoje umiejętności w zakresie orientacji w terenie, posługiwania 
się kompasem oraz odczytywania map. Nauczycie się zasad poruszania i planowania wycieczek w terenie górskim. W tym 
celu przejdziecie specjalne szkolenie oraz weźmiecie udział w dziennych i nocnych marszach na orientację.

SURVIVAL I PIERWSZA POMOC  Jak przetrwać w górach, w jaki sposób znaleźć pożywienie, zbudować obóz, rozpalić 
ognisko, przygotować posiłek. Tego wszystkiego dowiecie się w tym bloku programowym. Ponad to poznacie podstawowe 
techniki ratownicze stosowane w górach, sygnalizację wypadku, sposoby transportu poszkodowanego. Chętni mogą spędzić 
noc w zbudowanym przez siebie obozie (wymagana własna karimata i śpiwór).

AMBITNE WYCIECZKI GÓRSKIE Proponujemy dwie ambitniejsze, całodzienne wycieczki górskie z przewodnikiem ta-
trzańskim niż tradycyjne obozowe łażenie doliną Kościeliską lub do Morskiego Oka. Przewodnik zaprowadzi was w rejon 
Hali Gąsienicowej z wejściem na któryś ze szczytów w tym rejonie, np. Kasprowy Wierch lub przełęcz Hyżne. Druga tura to 
będzie wypad w Tatry Zachodnie w rejon szczytów okalających Dolinę Chochołowską lub też wypad na Giewont i Czerwone 
Wierchy. Wszystko zależy od pogody, kondycji, przygotowania i chęci uczestników.

AQUA&FUN Ten blok programowy pozwoli wam choć na chwilę odpocząć od zajęć wymagających wysiłku fizycznego. 
Można wziąć udział w dyskotekach, karaoke, ognisku z konkursem „śpiewać każdy może”, zabawach i konkursach z nagro-
dami oraz wypoczynku w Aquaparku Zakopane – pobyt 2 godzinny w kompleksie na Antałówce wyposażonym w basen 
rekreacyjny, basen pływacko-rekreacyjny, 4 zjeżdżalnie rurowe, 6 jacuzzi, dzika rzeka, brodzik dziecięcy. Zwiedzicie również 
Zakopane oraz zrobicie zakupy na Krupówkach.

Program Obozu

Paintball, OFF-Road, 
Survival, Orientering 

oraz Trekking!

MAŁE CICHE – prześliczna wieś letnisko-
wa na Podhalu w Dolinie Filipczańskiego 
Potoku, 10 km od Zakopanego. Położona 
bezpośrednio w otulinie Tatrzańskiego 
Parku Narodowego – przepiękne wido-
ki na Tatry. Dogodne położenie, bliskość 
atrakcyjnych turystycznie miejscowości 
(Zakopane, Poronin, Bukowina Tatrzańska).

Turnus Termin Ilość dni
Cena – Tatry Adventure Camp

do 01.03 do 31.03 do 31.04 cena regularna
1. 26.06 – 07.07 12 1195 1245 1295 1345

2. 08.07 – 21.07 14 1295 1345 1395 1445
3. 22.07 – 04.08 14 1295 1345 1395 1445
4. 05.08 – 17.08 13 1245 1295 1345 1395

5. 18.08 – 27.08 10 1045 1095 1145 1195

ŚWIADCZENIA: 
Cena podstawowa obejmuje: przejazd 
wg opcji, zakwaterowanie i wyżywienie 
4 x dziennie + suchy prowiant na drogę 
powrotną, realizację wybranego progra-
mu, ubezpieczenie NW Signal Iduna S.A. 
(5 tys.), opiekę pedagogiczną (kierownik 
i wychowawcy 1 na ok. 15 uczestników), 
opiekę medyczną – lekarz na telefon. 
Cena podstawowa nie obejmuje: do-
płat do transportu z poszczególnych 
miast, opłat za wycieczki fakultatywne, 
ubezpieczenia kosztów rezygnacji. 

UWAGI: 
należy ze sobą zabrać: wygodne obuwie do pieszych 
wycieczek, mały plecak, kurtkę ortalionową, nakrycie 
głowy od słońca, okulary przeciwsłoneczne, strój 
kąpielowy i ręcznik kąpielowy. Przy zagranicznych 
wycieczkach wymagany jest paszport lub dowód 
Fakultety odbywają się przy min. 15 uczestnikach. 
Aktualne godziny zbiórek i wyjazdów dostępne na 
7 dni przed wyjazdem. Osoby korzystające z antenki 
PKP obowiązkowo muszą posiadać ważną legity-
mację szkolną.

*Cena za turnus podawana w PLN za osobę

od 

1045 

PLN

10-14
dni
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Solina
Polska - Bieszczady 11

dni13-18

od 

1240 

PLN

Turnus Termin Ilość dni
Cena

do 01.03 do 31.03 do 30.04 regularna

1. 07.07 – 17.07 11 1240 1290 1340 1390

2. 18.07 – 28.07 11 1240 1290 1340 1390

3. 29.07 – 08.08 11 1240 1290 1340 1390

4. 09.08 – 19.08 11 1240 1290 1340 1390

Expedycja Bieszczady
Program Obozu

ŚWIADCZENIA: 
Cena podstawowa obejmuje: transport, 10 noclegów , pełne wyżywienie, realizację programu, opiekę wychowawczą , opiekę  medyczną  
w miejskim  ośrodku zdrowia, Ubezpieczenie Signal Iduna (NNW 10 000 zł) 
Cena podstawowa nie obejmuje: dopłaty do wyjazdu z poszczególnych miast, opłaty za wycieczki fakultatywne

Zaplanuj już dzisiaj swój letni wypoczynek. Dzikie, pełne tajemnic Bieszczady czekają na młodych odkrywców pragnących 
przeżyć prawdziwą przygodę. Spakuj plecak i wyrusz z nami tropem dzikiego zwierza, posiądź umiejętności przetrwania 
w trudnych warunkach... Wakacje w Krainie Wilka zapamiętasz do końca życia!

NA POŁONINACH (8h) – Całodniowa wycieczka autokarowa, z przewodnikiem dookoła Bieszczad, z pieszą wędrówką na 
szczyt Połoniny w sercu Bieszczadzkiego Parku Narodowego.
PIRACKIE SKARBY  – Uzbrojeni w wiosła i mapy wyruszymy w Fiord Nelsona niczym piraci – poszukiwacze zaginionego 
skarbu, ukrytego pośród skalistych brzegów Jeziora Solińskiego. Gdy już odnajdziemy wszystkie skarby i dotrzemy do portu 
macierzystego czekać tam na nas będzie dzielenie łupów.
TECHNIKI LINOWE  – Zorganizujemy dla Was zajęcia z technik linowych, które poznamy pod czujnym okiem instruktora. Sprawność 
będziemy szlifować na wysokości : zajęcia na ściance wspinaczkowej, zjazdy z budynku oraz wejście na przyrządach tzw. małpkach
BIESZCZADY CHALLENGE (4h) – Gra terenowa w tajemniczej dolinie opuszczonej łemkowskiej wsi. Nauczymy Was 
podstaw orienteeringu, posługiwania się GPS`em. Zbudujemy przeprawy przez górskie potoki. Każdy otrzyma mapę terenu 
z tajemniczymi zapiskami, dzięki którym nie zgubi się na tych nieuczęszczanych szlakach.
SZKOLENIE BIESZCZADNIKA (3H) – Na leśnej polanie będziemy rywalizować w takich konkurencjach jak: przeciąganie 
liny, bieg w nartach, strzelnica paintballowa, łucznictwo i rzut siekierą oraz Bungie Run.
SEGWAY – Niezapomniane przejażdżki wyjątkowym pojazdem.
AQUAZORBA – Spacer suchą stopa po powierzchni jeziora w wielkiej kuli.
DYSKOTEKA W PIANIE ORAZ FLUO PARTY – nudzą Cię zwyczajne dyskoteki ? Masz ochotę naprawdę zaszaleć ? W rytmie 
największych przebojów zabawimy się podczas wieczornej imprezy z laserami i malowaniem świecących tatuaży i wielka 
ilością piany. Dyskotekę poprowadzi profesjonalny DJ.
OGNISKA I WIECZORY LEGEND – wspólne wyprawy wspominać będziemy wieczorami przy ogniskach, które palić bę-
dziemy w dymnej chacie, snując smętne opowieści i legendy bieszczadzkie.
Wycieczki rowerowe po okolicy
Gry i zabawy integracyjne na terenie ośrodka 

Dom Wczasowy Halicz w 
Solinie położony 200 m od 
jeziora zwanego "Bieszczadz-

kim Morzem". Na terenie ośrodka 
znajdują się : boiska sportowe ( siatka, 
piłka nożna, badminton), tenis stołowy, 
rowery górskie, restauracja „Kaskada”.  
świetlica z TV i DVD, sala dyskotekowa, 
miejsca na ogniska i grille, miejscowy  
Ośrodek Zdrowia. Zakwaterowanie 
w pokojach 2-osobowych i pokojach 
typu studio (2+2) lub (2+3) z pełnym 
węzłem sanitarnym i TV.

Autokar. Miejsca wyjaz-
dowe: Lublin + 25 zł; Pu-
ławy +50 zł, Chełm +75 zł, 

Krasnystaw +75 zł, Zamość +50 zł, 
Warszawa +125 zł; Łódź + 125 zł; 
Piotrków Tryb. +100 zł, Radom +75 
zł, Rzeszów +75 zł, Katowice +150 
zł; Kraków +125 zł; Tarnów +100 
zł; Opole +175 zł; Wrocław +175 
zł. Transport na niektórych od-
cinkach może być realizowany np. 
mikrobusem, PKP, samochodem 
osobowym. Transport realizowany 
przy min. 4 uczestnikach.

3 posiłki dziennie + pod-
wieczorek (pierwszy po-
siłek kolacja w dniu przy-

jazdu, ostatni posiłek śniadanie 
w dniu odjazdu + prowiant na 
drogę powrotną).

*Cena za turnus podawana w PLN za osobę

WYCIECZKI FAKULTATYWNIE – informacja na str. 55
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Turnus Termin Ilość dni
Cena

do 01.03 do 31.03 do 30.04 regularna

1. 07.07 – 17.07 11 1220 1270 1320 1370

2. 18.07 – 28.07 11 1220 1270 1320 1370

3. 29.07 – 08.08 11 1220 1270 1320 1370

4. 09.08 – 19.08 11 1220 1270 1320 1370

UWAGI: 
Hotel wymaga pobrania  kaucja  w wysokości 50 zł , która 
jest zwracana w ostatnim dniu pobytu, o ile nie zostaną 
wyrządzone szkody.

ŚWIADCZENIA: 
Cena podstawowa obejmuje: transport, 
10 noclegów , pełne wyżywienie, realizację 
programu, opiekę wychowawczą , opiekę  
medyczną  w miejskim  ośrodku zdrowia, 
Ubezpieczenie Signal Iduna (NNW 10 000 zł) 
Cena podstawowa nie obejmuje: dopłaty 
do wyjazdu z poszczególnych miast, opłaty 
za wycieczki fakultatywne

Dom Wczasowy Halicz 
w Solinie położony 200 m od 
jeziora zwanego "Bieszczadz-

kim Morzem". Na terenie ośrodka 
znajdują się : boiska sportowe ( siatka, 
piłka nożna, badminton), tenis stołowy, 
rowery górskie, restauracja „Kaskada”.  
świetlica z TV i DVD, sala dyskotekowa, 
miejsca na ogniska i grille, miejscowy  
Ośrodek Zdrowia. Zakwaterowanie 
w pokojach 2-osobowych i pokojach 
typu studio (2+2) lub (2+3) z pełnym 
węzłem sanitarnym i TV.

Autokar. Miejsca wyjaz-
dowe: Lublin + 25 zł; Pu-
ławy +50 zł, Chełm +75 zł, 

Krasnystaw +75 zł, Zamość +50 zł, 
Warszawa +125 zł; Łódź + 125 zł; 
Piotrków Tryb. +100 zł, Radom +75 zł, 
Rzeszów +75 zł, Katowice +150 zł; 
Kraków +125 zł; Tarnów +100 zł; 
Opole +175 zł; Wrocław +175 zł. 
Transport na niektórych odcinkach 
może być realizowany np. mikrobu-
sem, PKP, samochodem osobowym. 
Transport realizowany przy min. 4 
uczestnikach.

3 posiłki dziennie + pod-
wieczorek (pierwszy po-
siłek kolacja w dniu przy-

jazdu, ostatni posiłek śniadanie 
w dniu odjazdu + prowiant na 
drogę powrotną).

WYCIECZKI FAKULTATYWNE – dotyczy Projekt Przygoda i Ekspedycja Bieszczady
(możliwość zakupu u kierownika kolonii):

1. PAKIET DLA AKTYWNYCH – 120 zł 
• 4X4 WILCZYM TROPEM 1h. - wyprawa samochodami terenowymi
• SPŁYW SANEM 2-3h. - spływ pontonami malowniczą Dolina Sanu
• BLOB JUMP – efektowne skoki do wody na wielkiej poduszce

2. LWÓW – 14h - wycieczka autokarowa z przewodnikiem w programie zwie-
dzanie najciekawszych lwowskich zabytków - 100 zł/ osoba. Wymagany paszport.
3. NARTY WODNE – wyciąg do nart wodnych 50 zł/ 15 min. 
4. LOT SZYBOWCEM – zapierająca dech podniebna przygoda - 120 zł/osoba.
5. PAINTBALL – gra terenowa na leśnej polanie – 40 zł/osoba/pakiet startowy
6. POD ŻAGLAMI :  rejs jachtem ze sternikiem 40 zł/ 2 h.

Solina
Polska - Bieszczady

8-13 11
dni

od 

1220 

PLN

Projekt Przygoda w Bieszczadach
Program ObozuZaplanuj już dzisiaj swój letni wypoczynek. Dzikie, pełne tajemnic Bieszczady czekają na młodych odkrywców pragnących 

przeżyć prawdziwą przygodę. Spakuj plecak i wyrusz z nami tropem dzikiego zwierza, posiądź umiejętności przetrwania 
w trudnych warunkach... Przyjedź w Bieszczady i poznaj swoich przyjaciół!

NA POŁONINACH (8h) - Całodniowa wycieczka autokarowa, z przewodnikiem dookoła Bieszczad, z pieszą wędrówką na 
szczyt Połoniny w sercu Bieszczadzkiego Parku Narodowego.
TAJEMNICE SOLINY (4h) – Piesza wycieczka wzdłuż linii brzegowej jeziora. Podczas wycieczki zwiedzimy uzdrowisko Po-
lańczyk oraz największą w Polsce zaporę wodną w Solinie. Nie zabraknie również czasu na kąpiele na strzeżonym  kąpielisku. 
ZAJĘCIA GARNCARSKIE - Spróbuj wyczarować niepowtarzalne, gliniane kształty. Warsztaty garncarskie to bardzo dobre 
ćwiczenie wyobraźni i sprawdzian zdolności manualnych, a przy okazji świetna zabawa. Gotowe garnki, misy, szkatułki lub 
świeczniki uczestnicy warsztatów zabierają ze sobą do domu.
TECHNIKI LINOWE  - Zorganizujemy dla Was zajęcia z technik linowych, które poznamy pod czujnym okiem instruktora. 
Sprawność będziemy szlifować na wysokości : zajęcia na ściance wspinaczkowej, zjazdy z budynku oraz wejście na przyrzą-
dach tzw. małpkach. 
SZKOLENIE BIESZCZADNIKA (3H) - Na leśnej polanie będziemy rywalizować w takich konkurencjach jak: przeciąganie 
liny, bieg w nartach, strzelnica paintballowa, łucznictwo i rzut siekiera oraz Bungie Run.
SEGWAY – Niezapomniane przejażdżki wyjątkowym pojazdem.
AQUAZORBA - Spacer suchą stopą po powierzchni jeziora w wielkiej kuli.
DYSKOTEKA W PIANIE ORAZ FLUO PARTY - Nudzą Cię zwyczajne dyskoteki ? Masz ochotę naprawdę  zaszaleć ? W rytmie 
największych przebojów zabawimy się podczas wieczornej imprezy z laserami i malowaniem świecących tatuaży i wielka 
ilością piany Dyskotekę poprowadzi profesjonalny DJ.
OGNISKA I WIECZORY LEGEND – Wspólne wyprawy wspominać będziemy wieczorami przy ogniskach snując smętne 
opowieści i legendy bieszczadzkie.
Wycieczki rowerowe po okolicy
Gry i zabawy integracyjne na terenie ośrodka

*Cena za turnus podawana w PLN za osobę
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od 

1459 

PLN

Turnus Termin Ilość dni Lato  Detektywów First Lady Świat Robotów

1. 27.06 – 08.07 12 1459 1499 1579

2. 09.07 – 20.07 12 1459 1499 1579

3. 21.07 – 01.08 12 1459 1499 1579

4. 02.08 – 13.08 12 1459 1499 1579

Beskid Pełen Atrakcji
Program Obozu

LATO DETEKTYWÓW, 

FIRST LADY, 

ŚWIAT ROBOTÓW

ŚWIADCZENIA: 
Cena podstawowa obejmuje: zakwate-
rowanie i wyżywienie, opieka wychowawcza, 
ratownicza i medyczna, ubezpieczenie AXA 
NNW (do 5000 zł), realizację programu wg 
wybranego wariantu, codzienne korzystanie 
z odkrytych basenów w ośrodku. 
Cena podstawowa nie obejmuje: 
opłaty za transport, dopłat do pro-
gramów fakultatywnych. 

UWAGI: 
Wymagane dokumenty: legitymacja szkolna, karta 
obozowa. W przypadku wycieczki na Węgry - pasz-
port lub dowód osobisty.

PROGRAM (dla wszystkich):
WYCIECZKA W PIENINY: przyjrzymy się z bliska ruinom Zamku Czorsztyńskiego. Będziemy podziwiać piękny widok Jeziora 
Czorsztyńskiego, zapory i Zamku w Niedzicy.  Odwiedzimy jeden z najpiękniejszych wąwozów w Polsce - Wąwóz Homole.  Ką-
piele w basenach, wędrówki górskie, gry zespołowe, Olimpiada Kolonijna, dyskoteki, ogniska, podchody, quizy i turnieje.

Program Kolonii „LATO DETEKTYWÓW” 6-12 lat (przykładowe zajęcia): Kim jestem? – zabawa poznawcza. Na czym polega 
praca detektywa? – poznajemy sposoby pracy detektywów, poszukujemy śladów, a na koniec...  WIELKIE POSZUKIWANIA SKARBU 

– wykopujemy tajemnicze pudełko... Rozgrywki NERF – Podczas emocjonujących zawodów najmodniejszymi obecnie zabawkami prze-
testujecie możliwości wyrzutni NERF serii N-Strike Vulcan. Dyskoteka w kamuflażu... Kto złapie szpiega? – podchody. Detektyw dba 
o kondycję – zabawy na basenie, olimpiada sportowa, rozgrywki w piłce nożnej, ping-pongu. Opowieści detektywistyczne – biesiada 
przy ognisku. Seanse filmowe Scooby Doo kontra Sherlock Holmes. Na koniec kolonii każdy otrzyma  sprawność DETEKTYWA 2016.

Program Kolonii „ŚWIAT ROBOTÓW” 8-13 lat (przykładowe zajęcia): Mój pierwszy robot – a na dodatek, on samo-
dzielnie się porusza! Robot na pilota – bo nie tylko telewizor jest sterowany pilotem :-). Nasze roboty będą mogły nagrać 
własne podboje i podróże. Sumo na wesoło – czy Twój robot okaże się sprawniejszy? Zbudowanie niepokonanego robota 
walczącego w kategorii sumo może okazać się nie lada wyzwaniem!. Skonstruuj wymarzonego robota! – tu ograniczyć może 
Cię jedynie Twoja wyobraźnia :-). Roboty terenowe – robo off-road? Giganci ze stali – w wersji kinowej i z... klocków LEGO 
MINDSTORMS. Olimpiada Kolonijna Inżynierów. Bajki robotów – biesiada przy ognisku. A na koniec każdy otrzyma dyplom 
oraz sprawność KONSTRUKTORA 2016.

Program Kolonii „FIRST LADY” 6-12 lat (przykładowe zajęcia)
Wizyta w Krynicy. Wiedziemy koleją zębatą na Górę Parkową, poćwiczymy na ścieżce zdrowia, pospacerujemy słynnym deptakiem, a na 
koniec poznamy smak słynnych wód mineralnych w ogromnej pijalni. Zwiedzanie Muszyny, gdzie dowiemy się, co to jest tężnia oraz 
grota solna. Odwiedzimy niezwykłe Ogrody Zmysłów, zobaczymy Figury Kwiatowe, a w Parku Baszta poćwiczymy na urządzeniach 
typu fitness.  Bulgotka, Zatajone i Dychawka, czyli co to są tajemnicze mofety? Nordic walking, czyli żadna góra nam nie straszna! 
Zapoznamy uczestniczki z technikami używania modnych na całym świecie kijków czyniących spacery atrakcyjniejszymi. Zdroje, czyli 
źródła wód mineralnych. W Muszynie jest ich ponad dziesięć, ile z nich znajdziemy? Laboratorium Kosmetyczne – stworzymy własne 
ekologiczne zapachy i błyszczyki, bo każda dziewczyna to przecież indywidualistka. Trendsetterka – sama stworzysz biżuterię oraz 
ozdoby do włosów. Ugotowani na... miękko – weźmiesz udział w warsztatach kulinarnych, podczas których samodzielnie wykonamy 
pizzę lub smakowity deser! Piżama Party, czyli dyskoteka w kapciach, z jaśkiem i kubkiem kakao! Bitwa na poduszki, tor przeszkód po 
omacku, konkursy - to tylko część atrakcji przeznaczonych na wyjątkowy wieczór. Pakiet SPA&WELLNESS FIRST LADY”: Indywidualny 
pokaz masażu rąk, grota solna, aqua aerobic, wizyta w tężni solankowej, odwiedziny w pijalni wód mineralnych, shrekowa maseczka 
twarzy. Na koniec kolonii przyznamy sprawności FIRST LADY 2016.

Muszyna
Polska – Beskid Sądecki

8-13
12
dni

Dom Wczasowy „Kolejarz” 
położony jest w Muszynie 

– Złockiem. To trzykondygna-
cyjny ośrodek, posiadający pokoje 3,4-os. 
z łazienkami. Na rozległym, ogrodzonym 
terenie znajduje się bogata infrastruktura 
wypoczynkowa: miasteczko wodne, ba-
seny ze zjeżdżalniami i do nauki pływa-
nia, brodzik, ścieżka zdrowia. Ponadto 
do dyspozycji kolonistów są: sala telewi-
zyjna, stoły do tenisa, profesjonalna sala 
dyskotekowa z nagłośnieniem i oświetle-
niem, bar, kawiarnia oraz bilard (odpłatnie).

Autokar za dopłatą przy min 
6 uczestnikach z : Łodzi + 140 
zł, Lublina +160 zł, Warszawy + 

140 zł, Radomia + 130 zł, Wrocławia + 130 
zł, Kielc + 130 zł, Katowic + 120 zł, Krakowa 
+ 120 zł , Częstochowy + 120 zł, Piotrkowa 
Tryb. + 140 zł, Opola + 130 zł, Gdańska + 
220 zł (PKP tylko turnus 1,2), Szczecina 
+ 200 zł (PKP tylko turnus 1,2), Poznania 
+ 160 zł (PKP tylko turnus 1,2). Dojazdy 
mogą odbywać się autokarem, busami, 
autobusami rejsowymi, samochodami os. 
lub PKP. Rozkład na stronie www. 

3 posiłki dziennie + deser, pierw-
szy posiłek: ciepła kolacja, ostatni: 
śniadanie + suchy prowiant.

FAKULTATYWNIE (pełny opis na stronie www):
PAKIET MODELE RC + 59 zł. WYCIECZKA NA WĘGRY – kąpielisko w grotach termalnych + 125 zł. AKTIV MAX – dla odważnych 
i aktywnych (dla chętnych z Lata Detektywów i First Lady), w programie: Trikke, Łucznictwo, Zorbing lub zjeżdżalnia, Euro Bungy, Paintball, 
Aquazorbing + 130 zł. TĘCZOWE PAZNOKCIE (płatne na miejscu dla First Lady) + 15 zł.

MUSZYNA To znane uzdrowisko w Beskidzie 
Sądeckim, niedaleko Krynicy Górskiej, na po-
graniczu polsko-słowackim w dolinie Popradu. 
Górski, lecz łagodny klimat, czyste powietrze 
oraz atrakcyjny ośrodek, w którym mieszkamy 
są gwarancją wspaniałego wypoczynku. Okolice 
zachęcają do wędrówek połączonych ze zwie-
dzaniem ciekawych miejsc: Ogrodu Zmysłów, 
Parku Figur Kwiatowych, ruin średniowiecznego 
zamku na wzgórzu nad miastem, źródeł wód 
mineralnych bijących wprost z ziemi..  

*Cena za turnus podawana w PLN za osobę

6-12
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od 

695 

PLN

Turnus Termin Ilość 
dni

Domki Namioty NS
Obóz ŻP Obóz PQ Obóz ŻP

1. 26.06 – 09.07 14 1795 1695 1595 

2. 10.07 – 23.07 14 1795 1695 1595

3. 24.07 – 06.08 14 1795 1695 1595

4. 07.08 – 20.08 14 1795 1695 1595

5. 21.08 – 27.08 7* 795 795 695

Obozy nad jeziorem
Program Obozu

ŻAGLE, PAINTBALL,
QUADY, WYCIECZKI,

LINY

ŚWIADCZENIA: 
Cena podstawowa obejmuje: wyży-
wienie, zakwaterowanie w wybrane-
go wariantu, wybrany wariant obozu, 
program, opiekę kadry (wychowawcy, 
instruktorzy), ubezpieczenie NW 10 000 
zł. Cena podstawowa nie obejmuje: 
dojazdu z poszczególnych miast, imprez 
fakultatywnych.

UWAGI: 
Wymagane dokumenty: legitymacja szkolna, karta 
obozowa, uczestnicy zakwaterowani w namiotach 
muszą posiadać śpiwór. Program może się zmienić 
w związku z pogodą. Dotyczy to w szczególności 
programu realizowanego na wodzie. Programy 
naszych imprez są bardzo bogate i korzystanie 
z zajęć fakultatywnych może wymagać rezygnacji 
z niektórych zajęć podstawowych. Więcej informacji 
na stronie www.

Obóz paintballowo-quadowy (PQ) QUADY: zajęcia odbywają się z podziałem na grupy, w trzech kilkugodzinnych blokach, pod opieką 
instruktorów, na wytyczonym torze. Poprzedzone są wstępem teoretycznym. LINY: zajęcia w Parku Linowym na jednej ze śluz Kanału Mazur-
skiego (śluzie Leśniewo). Mosty linowe, zjazd tyrolką, skok wahadłowy itp. ŻEGLARSTWO: jednodniowy rejs po jeziorach Święcajty i Mamry, 
nad brzeg jeziora Przystań, zwiedzanie bunkrów Wermachtu, ognisko z pieczeniem kiełbasek. Rejs odbywa się na jachtach otwarto pokładowych 
klasy DZ, Trener lub kabinowych. STRZELECTWO: na specjalnie dla Was przygotowanej strzelnicy będziecie strzelać z procy, łuku, wiatrówki, 
karabinku pneumatycznego (wiernej repliki karabinu Beretta), pistoletu pneumatycznego. ELEMENTY SURVIVALU: maskowanie w terenie, 
przenikanie na teren wroga, budowa schronień itp. ORIENTEERING: nauka czytania mapy (niezbędna umiejętność podczas wypraw w nieznane!), 
obsługa kompasu, nauka znaków topograficznych i samodzielne wykonanie mapy. Wszystko to wykorzystamy podczas zawodów na orientację. 

Obóz żeglarsko-paintballowy (ŻP) ŻEGLARSTWO: program realizowany jest z podziałem na grupy – część osób żegluje, część 
uczestniczy w innych zajęciach. Będziecie żeglować na jachtach otwartopokładowych klasy DZ, Trener lub kabinowych. Pierwsze wyjście na 
wodę poprzedza szkolenie z zasad bezpieczeństwa i użycia środków ratunkowych. W programie nauka sterowania i obsługi żagli, nazewnictwa 
jachtowego, podstaw wiedzy o żeglarstwie oraz wiązania węzłów. Weźmiecie udział w jednodniowym rejsie po jeziorze Mamry oraz w spływie 
żaglowo – wiosłowym do bunkrów hitlerowskich w Mamerkach (zwiedzanie bunkrów, wejście na wieżę widokową). WYCIECZKI AUTOKAROWE: 
MIKOŁAJKI – zwiedzanie wioski żeglarskiej oraz starego miasta, wizyta w Parku Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie, w Parku Wodnym Tropikana 
w Hotelu Gołębiewski oraz WILCZY SZANIEC – zwiedzanie Kwatery Głównej Hitlera w Gierłoży, Kętrzyn, Sanktuarium Maryjne w Świętej Lipce.

Zajęcia wspólne dla obu obozów. PAINTBALL: na polu do paintballa na terenie ośrodka, na którym odbywają się zajęcia. Dodatkowo, na 
koniec obozu, organizujemy całodniową wyprawę na dwudziestohektarową, niezamieszkałą wyspę, która będzie tylko do naszej dyspozycji. Tam, 
na zróżnicowanym terenie, rozegramy końcową bitwę. Będziemy grali nie tylko według znanych scenariuszy, ale też spróbujemy całkiem nowych 
rozwiązań. Każdy uczestnik otrzymuje na czas obozu odzież ochronną, marker, maskę i 1000 kulek. POZA TYM W PROGRAMIE – wycieczki 
piesze do Węgorzewa i na zabytkowy cmentarz wojskowy z okresu I wojny światowej, gry terenowe, ogniska z kiełbaskami i śpiewaniem szant, 
dyskoteki, zawody sportowe, mecze piłki siatkowej. 

Węgorzewo
Polska – Mazury

13-18 14
dni

We własnym zakresie lub zorgani-
zowany dojazd (PKP + autokar) z 
pilotem organizatora z Olsztyna + 

100 zł, Warszawy + 130 zł, Łodzi + 130 zł, To-
runia + 140 zł, Gniezna + 140 zł, Skierniewic + 
140 zł, Radomia + 140 zł, Piotrkowa Trybunal-
skiego + 140 zł, Lublina + 170 zł, Puław + 170 zł, 
Poznania + 190 zł, Kielc + 190 zł, Koszalina + 
190 zł, Częstochowy + 190 zł, Elbląga + 190 zł, 
Gdańska+ 190 zł, Gdyni + 190 zł, Wrocławia + 
190 zł, Katowic + 190 zł, Krakowa + 190 zł, Lesz-
na + 190 zł, Szczecina + 200 zł, Gorzowa Wiel-
kopolskiego +200 zł, Zielonej Góry +200 zł. 
Realizacja przy min. 6 os. z danej miejscowości. 
Rozkład jazdy na ok. 7 dni przed wyjazdem.

W stołówce ośrodka (śniadanie, 
obiad, kolacja). Podczas cało-
dniowych zajęć uczestnicy jedzą 

śniadanie i obiadokolację w stołówce ośrod-
ka oraz otrzymują prowiant na czas zajęć. 

IMPREZY FAKULTATYWNE (dokładne opisy na stronie www):
Całodzienny spływ kajakowy rzeką Sapiną – 80 zł. 
Szkolenie na sternika motorowodnego (od 14 lat): Koszt kursu: 385 zł (w przypadku zapisów na miejscu, w trakcie imprezy 
445 zł). Opłaty za egzamin: ulgowa (dla uczących się) 125 zł lub normalna 250 zł, patent – 25 zł ulgowa lub 50 zł normalna. 
Quady: pakiet podstawowy – 95 zł. Pakiet premium – 295 zł (oba pakiety tylko dla obozu ŻP). Zajęcia indywidualne – 300 zł za godzinę lekcyjną. 
Nurkowanie: 130 zł. 
Wodne szaleństwo – przejażdżka motorówką, jazda na „bananie” oraz kole – 99 zł; pakiet 3 zajęć – 249 zł. UWAGA! Programy 
naszych imprez są bardzo bogate i korzystanie z zajęć fakultatywnych może wymagać rezygnacji z niektórych zajęć podstawowych.

*Cena za turnus podawana w PLN za osobę

Żeglarski Ośrodek
Szkoleniowy Róży Wiatrów
W Węgorzewie nad jeziorem 

Święcajny. Na miejscu: pole namiotowe, 
domki kempingowe, przystań, stołówka, 
pawilon sanitarny z łazienkami. Do wyboru: 
namioty typu NS z drewnianą podłogą – 
6-8 osobowe (zapewniamy łóżko, materac, 
skrzynie na rzeczy) lub domki kempin-
gowe 6-os (łóżko, pościel). Łazienki ogól-
nodostępne w pawilonie sanitarnym. Przy 
zakwaterowaniu w namiotach wymagany 
własny śpiwór. UWAGA: zakwaterowanie 
w domach możliwe tylko w obozie żeglar-
sko-paintballowym.
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od 

795 

PLNSiedem Przygód
Program

ŻAGLE, PAINTBALL,

ROWERY, LINY, KONIE, 

NURKOWANIE i INNE

Węgorzewo
Polska – Mazury 7/14

dni
10-14

Turnus Termin Ilość 
dni

Domki
10-14/13-18 lat

Namioty NS
13-18 lat

1. 26.06 – 09.07 14 1895 1595 

2. 10.07 – 23.07 14 1895 1595

3. 24.07 – 06.08 14 1895 1595

4. 07.08 – 20.08 14 1895 1595

5. 21.08 – 27.08 7* 845 795

ŚWIADCZENIA: 
Cena podstawowa obejmuje: wyżywienie, zakwaterowanie wg wybranego wariantu, 
program, opiekę kadry (wychowawcy, instruktorzy), ubezpieczenie NW 10 000 zł. Cena 
podstawowa nie obejmuje: dojazdu z poszczególnych miast, imprez fakultatywnych.

UWAGI: 
Wymagane dokumenty: legitymacja szkolna, karta obozowa, uczestnicy zakwaterowani w namiotach muszą posiadać 
śpiwór. Więcej informacji na stronie www.

• Przygoda – żeglarstwo: rozpoczęcie od omówienia zasad bezpieczeństwa na jachcie i użycia sprzętu ratunkowego. Po krótkim szkoleniu, 
wypłyniecie na całodniowy rejs przez jeziora Święcajty, Bodma, Mamry i Przystań. Każdy będzie mógł siedzieć za sterem, obsługiwać 
żagle i liny. Nauczycie się podstawowych węzłów i komend żeglarskich. Staniecie na kąpiel przy piaszczystej plaży na bezludnej Kociej 
Wyspie. Wieczorem usiądziecie przy żeglarskim ognisku, żeby pośpiewać szanty.

• Przygoda – paintball: bądźcie gotowi na dużą dawkę adrenaliny! Tego dnia przeżyjecie prawdziwą wojnę na kulki z farbą. Od rana 
przejdziecie szkolenie i chrzest na polu paintballowym. Rozegracie tu kilka strategicznych potyczek i meczy. Po południu czeka Was 
natomiast wielka przygoda na bezludnej wyspie. Na 20 hektarach zróżnicowanego terenu, odciętego wodą od stałego lądu, będziecie 
tylko Wy i instruktorzy paintballa

• Przygoda – rowery (tylko grupa obozowa): ten dzień będzie należał do jednośladów. Wcześnie rano wyruszycie na rajd 
rowerowy dookoła jeziora Mamry. Do pokonania macie około 40 km, a po drodze malownicze krajobrazy, mazurskie wioski, 
słońce odbijające się w tafli jeziora... Odwiedzicie m.in.: Kolonię Rybacką, Ogonki, Pniewo, Trygort. W sławnym porcie 
Sztynort zatrzymacie się na dłużej na posiłek. Późnym popołudniem wrócicie do ośrodka w Węgorzewie. 

• Przygoda – strzelectwo: tego dnia czekają na Was zawody strzeleckie. Do Waszej dyspozycji będą wiatrówki, łuki, proce, 
pneumatyczne repliki karabinu Beretta i pistoletu Walter. Mnóstwo konkursów, zabaw drużynowych i nagród. Wieczorem 
obozowa dyskoteka.

• Przygoda – kajaki (tylko grupa obozowa): spływ kajakowy rzeką Sapiną. Rozpoczniecie w okolicy wsi Kruklanki. Jest to 
jedna z najbardziej malowniczych tras Mazur. Przepłyniecie przez objęte strefą ciszy jeziora Kruklin, Patelnia, Gołdopiwo, 
Wilkus, Pozezdrze, Stręgiel. W trakcie spływu zatrzymacie się na piknik i odpoczynek. Powrót do ośrodka wieczorem. 

• Przygoda – park linowy (tylko grupa obozowa): to kolejna – tym razem chyba największa – dawka emocji! Pojedziecie do 
ogromnej śluzy w Leśniewie, gdzie przeżyjecie niesamowite przygody, chodząc po mostach linowych, zjeżdżając zjazdem 
tyrolskim, czy skacząc na wahadle wewnątrz komory śluzy! Na ląd wrócicie łódką. Park linowy to wielki generator adrenaliny. 
Zostaniecie wyposażeni w profesjonalny sprzęt, a o Wasze bezpieczeństwo zadbają pracownicy parku.

• Przygoda – wodne szaleństwo (tylko grupa kolonijna): to jedyna przygoda, która trwa dłużej niż jeden dzień. Pierwszą 
jej częścią będzie wycieczka do Parku Wodnego Tropikana. Drugą – olimpiada wodna na plaży przy ośrodku. Zabawy 
i konkursy w wodzie, a także przejażdżki motorówką i na „bananie”. 

• Przygoda – konie (tylko grupa kolonijna): czyli dzień w stadninie. Od rana dowiemy się najważniejszych rzeczy o przy-
jaźni człowieka z koniem. Nauczymy się dbać o zwierzaki, czyścić, karmić, poić. Potem każdy z uczestników będzie miał 
indywidualną lekcję jazdy konno. Na koniec wszyscy razem pojedziemy na przejażdżkę bryczkami po lesie. 

• Przygoda – bezludna wyspa (tylko grupa kolonijna): czyli survival i orienteering w najlepszym wydaniu! Na prawdziwej 20 
hektarowej bezludnej wyspie rozbijemy na cały dzień obóz. Przeprawimy się tratwą, zbudujemy szałas, rozpalimy ognisko 
bez użycia zapałek, w poruszaniu się po terenie nauczymy się korzystać z mapy i kompasu.

• Przygoda – latawce (tylko grupa kolonijna): to prawdziwa, czysta radość. Od samego rana zajmiemy się ich 
budową i ozdabianiem tak żeby swoje umiejętności mogli wykorzystać zarówno utalentowani technicznie jak 
i plastycznie. Po południu będziemy bawić się zbudowanymi przez nas cudami jak i profesjonalnymi latawcami 
akrobatycznymi i komorowymi. Uwieńczeniem dnia będzie wspólne zdjęcie z wysokości zrobione ze specjalnego 
latawca do filmowania. 

• Przygoda – nurkowanie (tylko grupa obozowa, możliwość zamiany na wodne szaleństwo): pierwszy krok. Nurkowanie 
do niedawna uważane było za sport ekstremalny. Nic bardziej mylnego. Na poziomie podstawowym jest to przyjemna 
i łatwa dyscyplina. Zajęcia „pierwszy krok” polegają na zapoznaniu ze sprzętem, zasadami bezpieczeństwa, podstawową 
teorią. Następnie każdy z nas założy kompletny strój i sprzęt i zanurkuje z instruktorem. W czasie nurkowania instruktor 
cały czas trzyma nas za rękę, obserwuje i obsługuje sprzęt. O krok od nas jest całkiem inny, piękny świat. Warto go poznać! 

• W PROGRAMIE DODATKOWO: typowe atrakcje obozowe, jak ogniska, dyskoteki, zabawy terenowe, sportowe, pla-
styczne, czy wycieczki.

We własnym zakresie lub zor-
ganizowany dojazd (PKP + au-
tokar) z pilotem organizatora 

z Olsztyna + 100 zł, Warszawy + 130 zł, 
Łodzi + 130 zł, Torunia + 140 zł, Gniezna 
+ 140 zł, Skierniewic + 140 zł, Radomia + 
140 zł, Piotrkowa Trybunalskiego + 140 zł, 
Lublina + 170 zł, Puław + 170 zł, Poznania 
+ 190 zł, Kielc + 190 zł, Koszalina + 190 zł, 
Częstochowy + 190 zł, Elbląga + 190 zł, 
Gdańska+ 190 zł, Gdyni + 190 zł, Wrocła-
wia + 190 zł, Katowic + 190 zł, Krakowa + 
190 zł, Leszna + 190 zł, Szczecina +200 zł, 
Gorzowa Wielkopolskiego +200 zł, Zie-
lonej Góry +200 zł. Realizacja przy min. 6 
os. z danej miejscowości. Rozkład jazdy 
na ok. 7 dni przed wyjazdem.

W stołówce ośrodka (śniada-
nie, obiad, kolacja). Podczas 
całodniowych zajęć uczest-

nicy jedzą śniadanie i obiadokolację 
w stołówce ośrodka oraz otrzymują 
prowiant na czas zajęć. 

Imprezy fakultatywne (dokładne opisy na stronie www):
Całodzienny spływ kajakowy rzeką Sapiną – 80 zł – tylko dla grupy kolonijnej 
Szkolenie na sternika motorowodnego (od 14 lat): Koszt kursu: 385 zł (w przy-
padku zapisów na miejscu, w trakcie imprezy 445 zł). Opłaty za egzamin: ulgowa 
(dla uczących się) 125 zł lub normalna 250 zł, patent – 25 zł ulgowa lub 50 zł 
normalna. Quady: pakiet podstawowy – 95 zł. Pakiet premium (tylko obóz) – 295 
zł. Zajęcia indywidualne (tylko obóz) – 300 zł za godzinę lekcyjną.

13-18

*Cena za turnus podawana w PLN za osobę | w terminie 7 dniowym program będzie realizowany w ograniczonym zakresie

Żeglarski Ośrodek
Szkoleniowy Róży Wiatrów
w Węgorzewie nad jeziorem 

Święcajny. Na miejscu: pole namiotowe, 
domki kempingowe, przystań, stołówka, 
pawilon sanitarny z łazienkami. Do wyboru: 
namioty typu NS – 6-8 os. (zapewniamy 
łóżko, materac, skrzynie na rzeczy), namio-
ty posiadają podłogę lub domki kempin-
gowe 6 –os (łóżko, pościel). Łazienki ogól-
nodostępne w pawilonie sanitarnym. Przy 
zakwaterowaniu w namiotach wymagany 
własny śpiwór. UWAGA: zakwaterowanie 
w namiotach możliwe tylko w starszej gru-
pie obozowej. Grupa młodsza, kolonijna 
zakwaterowana jest w domkach.
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Program Fakultatywny
Realizowany na wybranych koloniach i obozach 
młodzieżowych nad Morzem Bałtyckim

Propozycje zagranicznych wycieczek fakultatywnych
Polska – Morze Bałtyckie

PARK ROZRYWKI „HEIDE PARK” 
Heide Park jest uznawany za najlepszy niemiecki park rozrywki z licznymi atrakcja-
mi zapierającymi dech w piersiach m.in.: szwajcarski tor bobslejowy, zjeżdżalnie, 
łodzie, tratwy, kolejki górskie, kraina piratów, tresura aligatorów, karuzele obrotowo 
- młynowe, kolejki ziemne i powietrzne, wieże widokowe, huśtawki. Czas trwania: 
ok. 24 godzin. Wyjazd jest planowany ok. godz. 1.00 w nocy, pobyt w Parku w godz. 
11.00-17.00, posiłek na terenie Parku w cenie biletu, powrót ok. 2.00 w nocy dnia 
następnego. W cenie wycieczki: transport, opieka pilota, bilet wstępu upoważniający 
do korzystania ze wszystkich atrakcji, gorący posiłek, ubezpieczenie, oraz prowiant.

www.heide-park.de
Cena: 200 zł + ok. 25 EURO na wstęp

„CESARSKIE KĄPIELISKA” HERINGSDORF - AHLBECK – ŚWINOUJŚCIE: 
Heringsdorf - Ahlbeck – wejście do Term Bałtyckich : 6 basenów w tym z wodą 
termalną, grota wodna z dwoma ślizgami, ogród wodny, hydro masaże, łaźnie 
parowe, strefa wypoczynku (wymagane 10 EURO na wstęp), spacer po najdłuższym 
molo w Europie w Heringsdorf (508 m), zabytki architektury cesarskich kąpielisk 
np. Cesarski Pawilon, Villa Hintze, Ahlbecker Hof; Świnoujście: przejazd promem 
na wyspę Uznam. W cenie wycieczki: transport, opieka pedagogiczna, bilet wstępu 
upoważniający do korzystania ze wszystkich atrakcji, ubezpieczenie oraz prowiant.

    www.kaiserbaeder-auf-usedom.de
Cena: 50 zł + ok. 10 Euro na wstęp

PARK ROZRYWKI I WYPOCZYNKU „TROPICAL ISLANDS” 
Czas trwania: ok. 12 godzin. Wyjazd z miejsca zakwaterowania w godzinach ran-
nych. Przejazd do Tropical Islands – niepowtarzalny, największy w Europie świat 
rozrywki i wypoczynku: największy w Europie las tropikalny, kompletna wioska 
tropikalna, białe plaże, laguny, kąpiel w morzu, najwyższa w Niemczech wieżowa 
zjeżdżalnia wodna. Posiłek na terenie Parku w cenie biletu. Powrót do miejsca 
zakwaterowania w godzinach wieczornych. W cenie wycieczki: transport, opieka 
pilota, bilet wstępu upoważniający do korzystania ze wszystkich atrakcji, gorący 
posiłek, ubezpieczenie, oraz prowiant.

www.tropical-islands.de
Cena: 180 zł + ok. 30 EURO na wstęp

OCEANARIUM W STRALSUNDZIE 
Fascynująca podwodna przygoda - wycieczka do najnowocześniejszego w Eu-
ropie  gromadzącego ok. 7000 gatunków zwierząt i roślin morskich. Akwaria 
z ławicami ryb – akwarium Morza Bałtyckiego Północnego, fascynujący świat 
głębokich mórz, 5 wystaw tematycznych, interaktywne urządzenia do zabawy 
i nauki. Specjalną atrakcją jest tunel pod akwarium. Podróż przez akwaria prowadzi 
od basenu portowego Stralsund poprzez Morze Północne aż po Ocean Arktyczny. 
Po tej fascynującej podwodnej przygodzie – zwiedzanie Starego Miasta Stralsund, 
wpisanego na listę UNESCO. W cenie wycieczki: transport, opieka pilota, bilet wstępu, 
ubezpieczenie  oraz prowiant. 

www.ozeaneum.de 
Cena: 160 zł + ok. 15 Euro na wstęp

Program fakultatywny realizowany przy min. 25 os chętnych.
Zapisy w biurze przed wyjazdem. Wstępy płatne na miejscu. Należy zabrać ze sobą ważny paszport lub dowód osobisty.




